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IAEDEN-Salvem l�Empordà denuncia la nova promoció del projecte d�una base nàu-
tica a la desembocadura del Fluvià, amb la concessió del Ministeri de Medi Ambient i 

del riu en port nàutic amb càmping residencial de luxe i així ho promou via internet 
i també al passat Saló Nàutic de Barcelona. El projecte contradiu la normativa que 
protegeix aquest espai natural.
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LA DESEMBOCADURA DEL FLUVIÀ I ELS 

FANTASMES DEL PASSAT

L�empresa Canales del Fluvià SL està pro-
movent a la seva pàgina web www.illadel-
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EDITORIAL

Amb el resultat de les eleccions catalanes a la vista, i reafirmant, com sempre hem fet 
per definició, la condició apolítica de la nostra entitat, ha estat molt fàcil trobar una 

qüestió bàsica sobre la qual exposar la nostra opinió i de la qual pràcticament no se n�ha 
sentit a parlar: la defensa i protecció activa del patrimoni natural, del medi ambient, del te-
rritori, com a bé públic d�interès general i prioritari ha de prevaldre sobre qualsevol altre 
debat sobiranista, independentista, nacional o econòmic.

Dol haver de dir-ho, però hi ha multitud d�exemples a casa nostra i arreu, que fan prou pa-
lès que aquesta acció de defensa i protecció no ha estat precisament duta a terme de forma 
més decidida, més eficaç i més valenta, quan els poders públics decisoris en temes de pla-
nejament i de gestió mediambientals, eren més propers al territori, ni tampoc quan el color 
polític de torn estava matisat de verd. Quants malaurats exemples de destrucció d�espais i 
de paisatges naturals han estat promoguts i executats des del mateix territori!

Quina és la nostra reflexió? Primer de tot, que cal esforçar-se per evitar un inútil desànim. 
En aquests moments l�esforç és especialment necessari quan, per exemple, desprès d�una 
feixuga reunió amb alguns alts càrrecs de l�Administració mediambiental, ben poca cosa 
rebem més enllà d�una baixíssima receptivitat davant els nostres arguments, tècnicament, 
científicament i jurídicament, sempre molt ben documentats.

En segon lloc, cal no oblidar que, si bé és cert que la nostra societat ha avançat en alguns 
aspectes de conscienciació ciutadana mediambiental, de sensibilitat animalista o de gestió 
de residus, això ha estat per les accions perseverants promogudes des de la ciutadania, des 
de les entitats que conformem el teixit associatiu i popular. Però l�acció política, legislativa 
i administrativa ha actuat a remolc d�aquella. Aquesta missió proactiva segueix essent la 
d�entitats com la nostra.

Manca molt per fer. Per posar un exemple: socialment és ja gairebé inacceptable i està mal 
vista la tortura animal, els espectacles amb animals i fins i tot la caça, però encara no ho 
son pas la destrucció de territori, la malversació de recursos i terres agrícoles, la contami-
nació visual dels paisatges amb publicitat abusiva, la tinença d�ocells silvestres engabiats, 
etc... Aquesta ha de ser l�educació ambiental que cal fer des de les entitats del nostre temps.

Hem d�aprofitar aquesta complicada etapa política que comença apuntant molt amunt 
cap a objectius apassionants, per aconseguir que els poders públics i les Administracions 
considerin la defensa de la Natura, el Medi Ambient i la Gestió del Territori com a temes 
prioritaris d�interès general, i no com una nosa per a l�economia i per a l�acció de govern. 
Business as usual.

Us desitgem un molt bon 2013!

La Junta Directiva de DEPANA

MAS O MENYS, TOT IGUAL
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Victòria popular ... i agredolça

BCN World

Aturem Eurovegas

tret lliçons.
 
Experiència i saviesa

�l�escassa protecció de 
la que gaudeix ha estat font de pèrdua continuada de valor 
ecològic, econòmic i cultural�
la guàrdia.

Aquest mes de setembre una notícia sorpresa ens anunciava 
que l�ombra sinistra d�Eurovegas s�allunyava del Baix Llo-

bregat en direcció cap a Madrid, posant fi a un malson que havia 
durat més d�un any. 

Però no per això hem de baixar la guàrdia: hem d�estar amatents 
a nous moviments especulatius, obres faraòniques o d�altres atacs 
a la pagesia i la natura d�aquest espai privilegiat. Per evitar-ho, 
cal blindar el Delta amb una figura amb protecció definitiva a 
l�alçada dels seus valors: la declaració oficial de �Parc Natural 
de la Vall baixa i el Delta del Llobregat�.

 

La Generalitat renuncia al projecte d�Eurovegas al Delta del Llobregat

foto: gemma alfòs



  5

AMBIENTAL

Mirar endavant

se a la nova realitat. Seguint l�esperit 

Delta viu - Plataforma per la 
recuperació dels espais agraris i naturals 
del Delta del Llobregat

Veus contra 
Eurovegas El 
Delta del Llobregat, tan fascinant com 
desconegut. 

la UPC... Petites o grans mossegades als 

transgredit la llei.

ser anomenada Parc natural de la Vall 
baixa i el Delta del Llobregat

 Eva Yus, 
Plataforma AEV  

I malgrat tot, la lluita continua: un gran �ES VEN� planeja 
constantment sobre el Delta del Llobregat. No podem abaixar la 
guàrdia...

foto: eio ramon

La plataforma EV, de la qual 

DEPANA en forma part, està 

immersa en un procés de 

refundació per adaptar-se a 

la nova realitat. S�ha creat 

�Delta viu - Plataforma per 

la recuperació dels espais 

agraris i naturals del Delta 

del Llobregat� per passar a 

l�ofensiva, fent propostes per 

dinamitzar l�agricultura i 

promoure l�accés a la terra, 

l�agricultura sostenible, 

els circuits de proximitat o 

l�ecoturisme.

Pel camí hem après la conveniència de fer xarxa amb entitats que treballàvem 

pel territori per separat. Junts, estem més ben preparats contra futures 

agressions. Fins i tot s�ha aconseguit una fita històrica al delta, que és 

asseure a la mateixa taula pagesos i conservacionistes per una causa comuna.

Ara hem recuperat la feina 

aparcada tots aquests 

mesos: la investigació de la 

fiscalia al pàrquing il·legal 

de taxis de l�Aeroport, el 

Parc Litoral del Prat, els 

accessos ferroviaris al port, 

l�ampliació de les capçaleres 

de pista, el desdoblament de la 

C-31 a Gavà sobre una zona 

protegida, la sagnia d�ocells 

als vidres de la T1...
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L�inici dels fets

Privació participativa

El resultat va ser desvirtuar totalment 

Volem comentar-vos un cas dut per l�entitat jurídica �Fons de 

Defensa Ambiental�, on recentment el conseller de Territori 

i Sostenibilitat ha negat la participació de diversos ciutadans i 

residus en la cimentera de l�empresa Uniland Cementera SA, al 

municipi de Santa Margarida i els Monjos. 

Per entendre millor aquest cas, us fem un resum dels fets i de les 

greus vulneracions de la normativa sobre participació pública en 

medi ambient. També us esmentem les accions legals endegades per 

aquestes persones i l�associació.

PAS ENRERA EN
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AMBIENTAL

Comptem amb centenars de normes que protegeixen la natura i contribueixen 
a lluitar contra la contaminació. Especialment d�ençà l�entrada de l�Estat 

espanyol a la Unió Europea, les normes en matèria ambiental han proliferat i han 
contribuït també a què els ciutadans es puguin implicar en la regulació d�aspectes 
medi ambientals i en l�aplicació de tota aquesta normativa. Malauradament, però, 

les decisions en matèria ambiental o garantir la correcta aplicació de la llei. A 
més, dissortadament les normes no sempre es compleixen. És per això que el medi 
ambient necessita d�un bon advocat. 

L�FDA dona resposta als ciutadans
El Fons de Defensa Ambiental es va crear l�any 2004 per donar resposta a les creixents 
demandes de particulars, associacions i ens locals que reclamaven suport jurídic en 
qüestions ambientals. Inspirats per iniciatives d�èxit als EUA i a altres països, un grup 
de juristes vam crear l�FDA per contribuir de forma efectiva i real a la protecció jurídica 
del medi ambient i fomentar la participació davant de l�administració i l�accés de tots a 
la justícia per a la defensa del medi ambient.

Conveni amb DEPANA
Des de llavors, l�FDA ha representat entitats cíviques com associacions ecologistes, 
plataformes d�afectats, associacions de veïns, partits polítics, sindicats i també 
ajuntaments. Des del seu inici, l�FDA ha mantingut un lligam especialment estret amb 

any, els lligams amb aquesta entitat s�han fet més estrets, culminant amb la signatura 
d�un nou conveni segons el qual l�FDA li presta serveis d�assessorament jurídic i ofereix 
un tracte especial als seus socis. En virtut d�aquest conveni, l�FDA ha traslladat la seva 
seu social al local de DEPANA.

Sense ànim de lucre
L�FDA és una associació sense ànim de lucre, registrada a la Generalitat de Catalunya, i 
independent. Els seus beneficis es reverteixen en ella mateixa, amb l�objectiu de mantenir 
els seus fins. Entre les seves activitats principals, l�FDA proporciona assistència jurídica 
davant l�administració i els jutjats i tribunals, redacta normativa ambiental, elabora 
informes i estudis i realitza diverses activitats formatives. 

Per a totes aquelles persones sòcies de DEPANA que desitgin realitzar una consulta o 
iniciar alguna actuació legal en algun cas concret relacionat amb la defensa del medi 
ambient, el Fons de Defensa Ambiental ofereix els següents avantatges:

Assessorament general: els socis de DEPANA poden realitzar, de forma gratuïta, 
consultes legals sobre la defensa i protecció de la natura que no requereixin un estudi previ. 

Assessorament especial: els socis de DEPANA gaudeixen d�una reducció del 30% 
sobre els honoraris fixats pel Col legi Professional d�Advocats de Barcelona, en totes 
les actuacions que vagin més enllà de l�assessorament general del punt anterior (per 
exemple, redacció d�al

EL FONS DE DEFENSA AMBIENTAL, 
ADVOCATS DEL MEDI AMBIENT

www.fonsdefensaambiental.org
fda@fonsdefensaambiental.org

i previst a la normativa administrativa i 

Les resolucions del conseller

administrativa. 

Questionant Bosc Verd

del medi ambient o d�algun dels seus 

AVANTATGES FDA PELS SOCIS DE DEPANA

La conselleria han inadmès les  

Verd, argumentant que no tenen 

fonament jurídic ni legitimació 

per intervenir en el cas. 

Evita examinar els arguments 

de fons i demanar el dictamen 

de la Comissió Jurídica Asses-

sora, l�alt òrgan consultiu de 

l�Administració que actua amb 

independència i autonomia per 

poder garantir-ne l�objectivitat.
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AMBIENTAL

Contradiccions

Recurs al conseller...i al Síndic

Un atac frontal als drets del medi ambient i dels ciutadans

 Fons de Defensa Ambiental 

La resolució del conseller d�inadmissió de la sol·licitud, és un atac frontal al dret fonamental 
d�associació i als drets constitucionals i estatutaris al medi ambient, de participació administrativa, i de 
tenir una bona administració, i impedeix de forma injustificada el funcionament de les més altes insti-
tucions de l�Administració de la Generalitat

L�origen de la polèmica és 
la presentació per part de 

l�empresa UNILAND, el 24 
de novembre de 2009, d�una 

sol licitud d�autorització 
ambiental per utilitzar derivats 
de residus urbans (anomenats 

combustible derivat de residus �
-

en la fabricació de ciment, un 
canvi molt rellevant qualitati-

vament pels seus impactes a la 
salut de les persones

 i al medi ambient.
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AMBIENTAL

En els darrers anys, Catalunya ha passat d�estar en les posicions ca-
pdavanteres en matèria de protecció de la natura, a ocupar un dels 

últims llocs entre les comunitats de l�Estat espanyol. Sembla que la pre-
servació de la Natura ha perdut la preeminència que mereix a ulls dels 
nostres representants polítics, i la crisi ha contribuït a empitjorar aquesta 
situació. L�eliminació de la Conselleria de Medi Ambient i la ràpida pro-
mulgació d�una legislació tan lesiva per a la natura en algunes de les se-
ves disposicions, com va ser la famosa llei Òmnibus, són mostres evidents 
d�aquest fenomen. Això ha comportat que a les ONG medi ambientalistes 
en general i a DEPANA en particular se�ns hagi girat feina d�una manera 
aclaparadora. Des de la nostra entitat, i només amb l�esforç del volunta-
risme, tractem de posar fre a alguns dels molts projectes i actuacions que 
amenacen el territori. 

Sempre pensant en la Natura

-
-

-

Hi ha moltes maneres de col laborar

-
-

 Jordi Cebrian

Revifa l�esperit de col laboració per a la defensa del medi

info@depana.org

Si creus que ens pots ajudar 

en algun front de lluita, no ho 

dubtis: posa�t en contacte amb 

nosaltres i seràs molt benvingut. 

DEPANA 
i la natura 
et necessitem!!!
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AMB ELS SOCIS

Et demanaré d�entrada que facis una 
cosa força difícil: presenta�t a tu mateix. 

El llop 
i els humans. Passat i present a Catalunya�.

Per què més ets conegut al Pla de L�Estany? 

malbarataven el nostre preuat entorn. 

Quina és la teva vinculació amb la nostra 
entitat? 

Quan ens vàrem conèixer em confessaves 
que 2012 estava sent un any molt especial 
per tu. Perquè? 

estat el �Banyolí de l�any 2011-2012�

D�on et ve la curiositat pel món natural? 
La porto innata. Ja de petit em passava 

lel 

empresarial.

Si haguessis de destacar una vessant 
naturalística de tu mateix, quina seria? 

amb l�oportunitat d�endreçar i divulgar els 

Com deies, se�t coneix especialment pels 
treballs entorn del llop. Per què creus que 
aquest animal ens desperta aital interès? 

Se�ns ha presentat des de petits com un 
ésser temible...

�Els mamífers. Banyoles, fauna 
comarcal�

En tenim aguna notícia recent?

Què diries a la gent per que no li tingui 
por?

I ara mateix, en què estàs treballant? 

 Duaita Prats

He conegut personalment en Josep Maria Massip en 
època recent, i des de llavors, en cada conversa no 

deixa de sorprendre�m: sempre surt a la llum un nou aspec-
te, una nova dada de la seva trajectòria que havia quedat 
amagada al calaix. És una d�aquelles persones que sembla 
aprofitar la vida al màxim. Li comento i em diu: �No hi dono 
cap mèrit. No sabria fer-ho d�altra manera��

I és que aquest naturalista banyolí, soci de DEPANA des 
de ni ell sap quants anys, ha tocat moltes tecles. Un bon 
grapat tenen a veure amb la seva gairebé genètica curio-
sitat per tota bestiola que es mou. Però potser la que més 
satisfaccions li està donant, és una de tan familiar com mal 
coneguda, a qui els humans hem donat multitud de noms: 
pota grossa, banya verda�

Deixem que sigui ell mateix qui ens ho expliqui.

�TANT DE BO EL LLOP 
NO PERDI LA POR DELS HUMANS�

foto: pep armengol
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CENTRALS

El  juny passat va sortir a informació 
pública el projecte d�ordre per al qual 

es regula la captura en viu, cria en captivitat, 
possessió i exhibició pública d�ocells 
fringíl lids per a activitats tradicionals 
relacionades amb el cant. A la data de 
tancar aquest article, l�ordre encara no ha 
estat aprovada, però ens preocupa i molt les 
portes que obra a la captura, la retenció o 
qualsevol altre explotació �prudent�, un tant 
indiscriminada dels nostres cantors. El seu 
ampar és la possibilitat de fer �excepcions� 
amb motius tant poc fonamentats com donar 
continuitat a una �cultura� i �tradició�, i 
presentar uns pretesos arguments de control 
per limitar la possesió i exhibició pública de 
les 4 espècies que es poden caçar, a �petites 
quantitats� amb la finalitat de portar a terme 
activitats relacionades amb el cant. 

Un Departament d�Agricultura al servei 
dels caçadors

passerell -Carduelis cannabina
C. chloris C. carduelis- i el 

Fringilla coeleb-. 

ens vam veure obligats a proposar les 

Contravenint la voluntad de la CE

�para permitir, en condiciones estrictamente 
controladas y de un modo selectivo, la 
captura, la retención o cualquier otra 
explotación prudente de determinadas aves 
en pequeñas cantidades.�

Quins són els números reals

Prohibir la compravenda d�ocells de cant

il

Nou pas endavant de la 

Generalitat per empitjorar 

la supervivència de les 

quatre espècies caçables de 

foto: salva solé

Pinsà
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CENTRALS

Les propostes de DEPANA

1a. Article 17

Comentari : La captura puntual de femelles 
només es pot permetre amb l�objectiu de  

que a curt termini elimini la necessitat de 
capturar ocells salvatges.
2a. Article 18

3a. Article 20 

Comentari:
Directiva 2009/147/CE del Parlament 
Europeu, els casos de captura han de ser 
excepcionals, i sempre que no hi hagi una 
altra solució satisfactòria, com pot ser la 
cria en captivitat. Per tant, una quota de 50 
exemplars per ocellaire ens sembla excessiu. 
A més a més, s�ha de tenir en compte  que els 
exemplars canten, i per tant són susceptibles 

presentar-los a concursos, són els mascles. En 

les femelles no poden ser capturades.
4rt. Article 22

5è. Article 23

6è. Article 26

7è.

Les conclussions i el negoci brut

natura  Lluis-Xavier Toldrà

DE LA NATURA

DEPANA va presentar al·legacions 
contra el nou Decret llei que desprotegeix 

-Carduelis cannabina-, el verdum �C. 
chloris-, la cadernera- C. carduelis- i el 
pinsà comú �Fringilla coeleb-, permetent-
ne la seva cacera en determinades 
condicions, per motius �tradicionals� i 

�culturals�.

Cal prohibir la compravenda d�exemplars, encara que el seu orígen sigui la reproducció en capti-

vitat. L�objectiu de la normativa ha de ser permetre una activitat teòricament tradicional, no obrir 

ni validar un mercat submergit de comerç d�ocells. Si és veritat que es tracta d�una tradició i d�un 

afer de caire cultural, ha de tenir absolutament prohibit el contingut econòmic.

foto: salva solé

Cadernera
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Per estudiar les congesteres i les 

espècies que hi viuen, el Grup 

de Recerca de Geobotànica i 

Cartografia de la Vegetació de 

la Universitat de Barcelona i el 

Parc Nacional d�Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici hi 

van dur a terme un projecte de 

cartografia i inventariació entre 

2003 i 2006.

agrò CIÈNCIA

Entenem per congestera aquell in-
dret de l�alta muntanya on la neu 

s�acumula en abundància durant bona 
part de l�any, essent els mesos estivals 
els únics en què la vegetació pot desen-
volupar-se. Els indrets més favorables 
per a trobar vegetació de congesteres 
generalment es troben orientats cap al 
nord, i tant poden ser depressions, peus 
de cinglera o zones enclotades, tots ells 
molt propicis a acumular grans gruixos 
de neu. En funció de la precipitació que 
hagi caigut durant l�hivern i primavera, 
la neu de les congesteres pot arribar-se a 
fondre ben entrat l�estiu. 

Un cicle vital de pocs mesos

d�estar adaptades a desenvolupar el seu 

-

arbustos Salix herbacea, S. retusa, S. reticu-
lata,

Gnaphalium supinum, Mucizonia 
sedoides, Cardamine alpina, Sibbaldia pro-
cumbens, Ranunculus alpestris, Veronica alpi-
na o V. aphylla. 

L�amenaça del canvi climàtic

matollars de Dryas octopetala

Estudi a mida

ambients. 

19 parcel·les de seguiment

Primeres conclussions

 
Estela Illa i Empar Carrillo, Grup de Recerca 
de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació 
de la UB. 

En un context global on es preveu un augment de les temperatures i canvis 
en els règims pluviomètrics, la vegetació de congesteres pot trobar-se 
seriosament perjudicada

Ranunculus 
alpestris

Salix herbácea

Mucizonia 
sedoides
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Resultats

-

-

-

basades en la natura�.

Preparant el futur
-

-

i totes les regions del planeta. És espe-
-

d�elements de governança interna de la 

-

-
-

-
-

ambientals. 

Un nou Consell
-

-

 
Dra. Purificació Canals, Presidenta de 
MedPAN i membre de DEPANA
 

UICN

El passat setembre la Unió Internacio-
nal per a la Conservació de la Natura 

va celebrar el seu Vè Congrés mundial. 
Aquest cop no hem tingut l�avantatge de 
que s�organitzés vora casa, com el 2008 
a Barcelona, i hem hagut de viatjar fins 
Corea. L�illa volcànica de Jeju, al Sud 
d�aquest país, ha estat l�escenari de deu 
dies intensos de treball per avançar en les 
moltíssims reptes mundials de conserva-
ció de la natura. 

L�ús racional de la solidesa intrínseca de la natura ens condueix a disposar de sistemes naturals més 
saludables, a obtenir més beneficis de la conservació i la restauració dels ecosistemes i la biodiversitat, i 

com a conseqüència, a tenir persones, comunitats i economies més sanes.

DEPANA I CATALUNYA A JEJU

Un cop més, DEPANA ha estat present 
en el major esdeveniment mundial en 
conservació de la natura, i ho hem fet 
amb associació amb MedPAN, partici-
pant activament de les dues parts del 

-
pecialment els tallers i debats associats 
a temes de conservació marina i coste-
ra, aportant-hi la visió i l�experiència 
mediterrània, i durant l�Assemblea de 
membres en els debats del programa, 
el suport a l�aprovació de mocions i el 
procés d�eleccions.
Ens acompanyaven també des de Ca-
talunya, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i Acció Natura. Res a 
veure amb la gran i lògica presència 
catalana a l�edició del 2008, però en 
qualsevol cas una participació molt ac-
tiva i, sobretot, positiva. Ara més que 
mai, és important que Catalunya man-
tingui els seus vincles internacionals di-
rectes i estigui present en els grans de-
bats mundials, si volem assegurar que 
en el futur del nostre país s�integri tota 
la diversitat natural i cultural del seu 
territori com a prioritat inqüestionable. 

En un moment de la nostra 
intervenció al congrés.
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al NATURAL

Si haguessis de fer una instantània teva, com la 
descriuries amb paraules?

Imagino que, tal com estan les coses, el càrrec 
ha canviat la teva vida quotidiana. Portes l�estrès 

A un observador estranger li pot semblar que una 
oportunitat així ha crescut de cop, com un bolet. 

Em ve al cap que el teu camí cap al desig 
d�independència pot haver partit de la necessitat 
de defensar una llengua que creies maltractada i 
en perill. És així?

P   er les pàgines de la revista han passat en aquests vuit anys, 

dones de gest auster i paraula valenta, però que per poc que 

t�hi fixis vessen una dolçor tan veritable i tan gran com la fermesa 

de les seves conviccions. Carme Forcadell és una d�elles. 

El moment excepcional que viu Catalunya, ha fet saltar gairebé 

de cop aquesta lingüista de les Terres de l�Ebre d�un anònim 

paper de lluitadora a la Plataforma per la Llengua a personatge 

de primera magnitud. La dimensió li atorga la seva presidència 

de l�Assemblea Nacional Catalana i el paper destacadíssim que 

juga ara mateix aquesta entitat. Ser el moment just al lloc clau 

ha capgirat la vida quotidiana de la Carme, que treu forces per 

compaginar la feina al Departament d�Ensenyament amb la 

frenètica activitat assembleària. 

I ho fa també amb nosaltres, a aquestes hores del vespre ja amb gest 

cansat, però amb la brillantor d�uns ulls on s�hi veu la claror del far 

que la guia: aconseguir la llibertat del seu país, del meu país.

I, malgrat les aparences, no és una entrevista política. Perquè 

ni el seu independentisme al front de l�ANC, ni la lluita en 

defensa de la natura que mantenim des de l�Agró Negre, no 

s�han d�interpretar en clau política. Són, més enllà d�unes 

sigles, dues maneres de manifestar l�amor per la nostra terra i 

de voler-la protegir. 

“NECESSITEM LA INDEPENDÈNCIA 

PERQUÈ POTSER AVIAT NO TINDREM 

CAP TERRA PER DEFENSAR”

CARME FORCADELL

Per Duaita Prats
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al NATURAL

QÜESTIONARI BREU

Nom complet
Lloc de naixement
I ara vius
Un bonic record d�infantesa

El teu paisatge ideal

Un personatge històric

Una paraula catalana que 
rescataries de l�oblit

language killer

Ara quin estat de salut li diagnostiques 
al català? 

salvarien i van arribar tard.

Que ets una lluitadora és eviden. Entre 

defensa del medi ambient?  

Com vius la natura? Quina és la teva 
relació amb ella?

Que és per tu estimar la terra?

Personalment em costa deslligar terra 
i pàtria, i no entenc que en la defensa 
de Catalunya no es parli més de la 
defensa dels seus actius naturals. Què 
en penses?

Dos debats, el de la llengua i el de 
l�ecologia, que l�ANC no ha incorporat 
al seu discurs. Amb tantes sectorials, 

temes.

Creus al menys que l�estat propi obre 
un camí cap a l�esperança, també pel 
nostre medi natural?

Com t�has sentit, en plena setmana 
electoral, en aquesta entrevista 
�diferent�? 

Treballem en terreny adobat i re-

collim els fruits de moltes lluites. 

Hi ha hagut un munt d�accions 

fins a la gran Diada que ha estat 

aquest 11 de setembre. 

A vegades les llengües moren, no 

per guerres o per migracions, etc, 

sinó per que sucumbeixen davant 

d�un altra llengua més poderosa 

i protegida que actua com a lan-

guage killer. És com a la natura: 

el més fort es menja el més dèbil.

Soc de pagès i des de petita porto 

la natura a dins. Ara de gran 

l�aprecio molt, especialment el 

que fa referència a l�aigua. Em 

sento molt lligada al rec i al riu.

Fa uns anys, no entenia com hi 

havia gent que es dedicava a 

defensar les balenes i no pensava 

en salvar el català, que li toca 

més de prop. La llengua també és 

ecològica! 



Silurus glanis

legal 

 JC

ELS CLOTS DE SANT 
JULIÀ, EN PERILL

laberint de pedres amagat 

una amenaça per a la 

i original indret. Us podeu 

fo
to

: 
cr
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an

í

Procyon 
lotor

indret natural. 

suposa una amenaça molt severa per 

 JC

UNA PEDRE-
RA AL TOSSAL 
D�ALGERRI

-

-

-

il
la normativa vigent. La 

a la seva lluita per tal de 

de les aus estepàries.
Més informació a: 
facebook �No a la Tossa

Procyon 
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Una nova espècie d�ocell pot tornar als Pirineus: 

per la gran majoria de la població, fins i tot pels 
habitants de la Vall d�Aran, que és on es du a terme 
el projecte de reintroducció. De fet, bona part dels 
aficionats a l�ornitologia no havien sentit a parlar 
mai que aquesta espècie hagués viscut a les nostres 
muntanyes.

 Albert Petit

EL GRÈVOL

L�estudi dels indicis de la possi-

ble presència pretèrita d�aquest 

ocell als Pirineus, han demostrat 

que el grèvol havia viscut a la 

serralada fins, com a mínim, 

principis del segle XX. 

vessament.

Nunca mais

 Olatz M.

-

 JC

ELS RATPENATS, 
AMENAÇATS A CATALUNYA

10 ANYS DE �DES-PRESTIGE�

un espai proper on desenvolupar el seu viver per 

DEPANA i el Bosc Turull
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La primera activitat a la qual va par-
ticipar DEPANA un cop superat el 

període de vacances de l�estiu, va a ser 
a la diada de l�Onze de setembre a Bar-
celona. Es va fer amb una parada a la 
fira d�entitats, just al davant de l�Arc del 
Triomf. Amb les ànsies sobiranistes tan 
enceses, no va ser cap sorpresa que a la 
fira hi hagués una munió de gent durant 
tota la jornada, la qual cosa va donar 
l�oportunitat a DEPANA a fer-se conèixer 
entre molts passavolants.

Cens d�ocells al delta
-

-
-

-

-

-

Saber de ratpenats

-

-

-

-

-

-
ren les seves preses.

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
putada i probablement mai no podrà tor-

Tornar a la Punta de la Móra

LES ACTIVITATS DE DEPANA DEL DARRER TRIMESTRE

ACTIVITATS

Al Salt de Sallent, a la Vall d�en 

Bas, ens vàrem trobar amb un 

esclat de colors: grocs daurats, 

taronges, vermells i ocres, dels 

pigments que les fulles deixen 

anar un cop s�ha aturat la pro-

ducció de clorofil la, tal i com 

el nostre company Romà ens 

va explicar en una enriquidora 

explicació botànica. 

fo
to

: 
jo

rd
i c

eb
ri

àn
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-
 Vanessa atalanta

Som Energia

-
-

Poca aigua però molts colors

-

-

-

-
-

-

L�espectacle de grues a Gallocanta

-

-
par una dotzena de persones. Es va seguir 

lides i un 

-

-

-

voltar per les estepes als Monegros i van 

-

-
-

water-box 

Jordi Cebrián

ACTIVITATS
fo

to
: 

ro
sa

 m
. r

ib
ot

Al CRAM vam acabar amb 

la contemplació de les set 

tortugues marines que tenen 

acollides al centre, lluint totes 

elles una estrafolària cabe-

llera d�algues sobre la closca 

a causa de l�estancament on 

viuen. Una d�elles te una pota 

amputada i probablement mai 

no podrà tornar a la mar, que 

és l�objectiu principal que es 

proposen aquests experts.

De les 1.200 espècies de rat-pe-

nats que hi ha al món, només a 

Catalunya hi viuen unes 30. Un 

rat-penat menja una mitjana de 

60 mil mosquits a l�any, i cada 

dia devora insectes per valor 

del 33% del seu pes corporal. 

Per això, el nostre guia afirma 

que, després de les abelles, són 

els animals més beneficiosos per 

als éssers humans. 
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-

-
The 

Geologist�s Association

-

-
-
-

plementen entre elles i ens poden 

-

-
-

nades podrem visitar des dels 

-

-

-

-
-

-

-
bosses� a Ciutat Vella. 

-
-

  JCR

Buy nothing new
http://www.buynothingnew.com.au

The Geology of Barcelona:
an urban excursion guide
Autors: Wes Gibbons i Teresa Moreno
Editada per: The Geologist�s Association, Londres 2012

EL WEB

EL LLIBRE

Coordina: Toni Aparicio
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Reflexions després del viatge a l�Índia

Ases salvatges, �khur� 

en el nom local, Asiatic 

wild ass o Onager 

(Equus hemionus 

khur, en algunas guies 

apareix com a Equus 

Els vàrem trobar al 

desert de Run of Kutch, 

a l�oest de l�India, a 

Gujarat. És una espècie 

amenaçada.

Aquest cop, el cinquè, ha estat un viatge ben llarg... En tornar a casa es barregen els 
records i les sensacions intenses, amb la mateixa, o potser encara més, sòrdida realitat del 
meu país de fa unes setmanes. Arribem tard a la vaga general i hem caigut en el marasme 
de les declaracions dels polítics i en plena campanya electoral, tot plegat difícil de digerir.
El que queda és la convicció d'haver estat una altra vegada devorats per la plàcida vorà-
gine de l'Índia, haver assistit en primera fila a les matinades, al despertar de les grues, de 
les aus dels boscos monsònics, a l'excitant "guirigall" de les veus d'alarma conjuntes de 
cérvols i micos davant la presència de tigres o lleopards; queda també la sensació en el cos 
del balanceig serè de l'elefant endinsant-se a la jungla (bonica paraula que ve del hindi, 

També, però, la brutalitat del sistema de castes, les esperes interminables a les estacions 
de tren, el trànsit sorollós i fluid alhora, el somriure de tants amics nous i retrobats, 
l'agraïment per l'ajuda i complicitat davant dels nostres projectes. El veure tants exemples 

entre els camps de cotó que substitueixen dia a dia les restes del bosc primigeni. L�Índia 
encara conserva racons paradisiacs pels amants de la natura, però viatge a viatge notem 
com la pressió demogràfica, la reducció, fragmentació i aïllament dels hàbitats naturals i 
fins i tot l'ecoturisme, afecten i comprometen la conservació de paisatges i espècies del més 
gran valor.
Han estat moltes les espècies que hem pogut enregistrar. Sabíem que aquesta no és la 
millor època per escoltar i gravar els cants dels ocells o els crits de tants i tants mamífers 
del subcontinent indi. Recordem especialment la cridòria dels Laughingtrush, de la família 

-
lins  que esclaten just abans de les primeres clarors, els dels picots dels boscos de l'Índia 
Central al Parc Nacional de Corbett, o els concerts de les mallerengues i altres espècies, 
tan semblants als nostres ocells forestals, dels boscos que encara s'estenen a les primeres 
estribacions dels Himàlaies.
Pel que fa a projectes, sembla que sí, que farem tallers de sons de la natura a l'Índia, en 
boscos de roures i rododendrons al peu de l'Himàlaia o als boscos de sal i teca a l'Índia 
Central. També, després de tantes hores d'enregistraments obtinguts en tots els viatges,  
volem donar sortida a les gravacions, tant de paisatges sonors com de catàleg d'espècies ...
Gràcies de nou a tots els amics indis que ens han somrigut i gràcies també al tigre de 
Kumaon per haver-se mostrat de manera tan digna - una espurna? un centelleig? - al bosc, 
sense donar-nos aquesta vegada cap opció a la foto fàcil.

Eloïsa Matheu i Francesc Llimona - Novembre 2012
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SALVE, DELTA

-

-

-

-

-

-
lars. Els treballadors anirien amb 

-
res abillades de pubilla. La boti-

-

-

-

-
-

-
green rooms

-
nestres obertes de bat a bat i per-

jacuzzi -

-

-

-
-
-

 Lluís-Xavier Toldrà. 

E N  C O N T R A


