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GALANTHUS - Estudi i divulgació del medi ambient

LA BIODIVERSITAT ALS EDIFICIS URBANS

Q

uan hom parla d’ocells urbans en edificis, és inevitable que vinguin al cap imatges de
coloms embrutant façanes i cornises. Aquest estereotip, molt justificable doncs els coloms són molt abundants a les urbs -crien tot l’any i embruten copiosament-, pot no obstant
perjudicar altres espècies que també utilitzen les nostres estructures per fer-hi niu. En general
aquests, per la concreció de la seva època de cria, la seva relativa poca abundància i la seva
discreció, passen sovint desapercebudes, una coincidència que els fa ser víctimes d’un excés de
prevenció, quan no d’una persecució directa. Ens referim als falcons pelegrins, xoriguers comuns, ballesters, falciots, orenetes i ratpenats, entre altres, que busquen habitatge a les ciutats.

B

àsicament, el principal problema que
dificulta la conservació o l’establiment
a les ciutats de les espècies que poden
criar en edificis, és la disminució de
l’oferta d’estructures adients. Gairebé
totes elles utilitzen per instal•lar el niu els
forats de ventilació o altres espais similars,
principalment als edificis de certa antiguitat.
Aquests forats, en les rehabilitacions
acostumen a ser irremissiblement tapats amb
reixes o clausurats a tort i a dret, amb motiu
o sense.
Certament, si la pèrdua de llocs adients a
causa de les rehabilitacions hagués estat
compensada per les aportacions de la
construcció d’obra nova, cap problema, ben
al contrari: n’hi hauria sobreabundància, com
tots sabem. Però resulta que els edificis de
nova construcció no tenen forats, són molt
hermètics, precisament per emmotllar-se a
les normatives verdes, i per tant són inhòspits
per a les aus. Paradoxalment, una aposta
clara per una qüestió ambientalista va en
detriment d’un dels objectius indiscutibles de
la sostenibilitat.
La biodiversitat és necessària a les ciutats
per motius ecològics, estètics i ètics. Una
colònia de ratpenats menja a l’any centenars
de kilograms de mosquits. Un falcó posat
al capdamunt d’un pinacle de la Sagrada
Família, semblaria que forma part d’un
conjunt estèticament premeditat. Com
podem demanar als ramaders del Pirineu
que convisquin amb óssos i llops, si no sóm
capaços nosaltres a la ciutat de respectar

COMIAT

una colònia de ballesters perquè fan una
mica de soroll?
Des de fa uns quants anys l’Ajuntament de
Barcelona en estreta col•laboració amb la
Direcció General del Medi Natural i Galanthus,
estan treballant perquè la construcció i
principalment la rehabilitació tinguin en
compte aquests aspectes. L’Institut de Paisatge
Urbà ha impulsat desenes de projectes en
aquest sentit. Encara, però, queda molt per
recórrer, es troba a faltar una legislació en
l’àmbit de la construcció pro activa en favor
del vector de la biodiversitat. Manquen
qüestions tan òbvies com l’obligatorietat
d’informar abans de l’inici d’una obra
de rehabilitació allà on se sap que hi ha
espècies protegides. En definitiva, s’hauria
de considerar la biodiversitat urbana com
un patrimoni més de les ciutats, amb tots els
pronunciaments favorables u
Sergi Garcia, president de Galanthus

Eloi, company de converses pausades, de feina compartida als camps de treball, de
caminades per comes i vessants a la recerca de l’Adonis pyrenaica, de trobades al forn
del barri fent el cafè de mig matí, d’amables sortides naturalistes pels vells pujols del
teu Maresme, tant estimats, sempre apassionat observador i amb l’encuriosida inquietud del bon biòleg, del bon docent i professor. Amb el teu somriure clar comunicaves
serenor als que, com tu, també som amics de la Natura.
Els teus amics de DEPANA desitgem que hagis trobat la pau prop d’aquells immensos
cels estelats que tan t’agradava contemplar fent bivacs a muntanya.
(L’amic i soci Eloi Figueras i Trouwborst, va morir a Mataró el 11 de març de 2013,
als 46 anys. D.e.p.)
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EDITORIAL
UNA ASSEMBLEA
AMB INQUIETUDS DE FUTUR
El tancament d’edició d’aquest Agró Negre ha coincidit amb la realització de l’Assemblea General anual
de sòcies i socis. Presentar i comentar la Memòria d’actuació, les dades econòmiques, el Pressupost i el
Programa d’actuació, ser receptius a les aportacions i suggeriments, a les dissidències en positiu, i també, perquè no dir-ho, rebre dels assistents el reconeixement i l’aprovació per la feina feta, és un privilegi
i un estímul per continuar avançant. Moltes gràcies als qui ens doneu suport personal i econòmic des de
la vostra fidelitat d’associats, als qui amb total disponibilitat dediqueu el vostre temps i aporteu els vostres coneixements professionals en els diversos àmbits d’actuació, als qui treballeu per resoldre els temes
del dia a dia de l’entitat, sovint feixucs i poc estimulants, i molt en especial als qui des del voluntariat
aconseguiu omplir de continguts l’agenda amb activitats participatives, naturalistes, reivindicatives, de
coneixement del medi i defensa del patrimoni natural, sempre d’acord amb els objectius de DEPANA.
S’ha comentat també com les circumstàncies econòmiques difícils han estat causa de baixes d’associats
que ens sap greu constatar, però aquest fet atorga encara més valor a les altes del mateix període i a les
incorporacions d’aquelles persones que se’ns han apropat oferint-se com a voluntaris i, fins i tot sense
prendre encara la decisió de fer-se socis, s’han integrat com a col•laboradores en actiu. Precisament, i
mentre es desenvolupava la reunió assembleària a l’Aula ambiental del Bosc de Turull, just al darrere
també s’estava fent feina al viver forestal del nostre GAF.
Prou sabem que la societat de la qual formem part i dins la qual modestament actuem, passa per una
etapa difícil, generadora d’incerteses, de desànims, però també de reflexions apassionants i d’estímuls
renovadors. I això ha de ser així quan cada dia podem comprovar que la defensa d’uns bens tan preuats
i uns drets universals i d’interès general com són els del medi ambient, el territori i el patrimoni natural, passen a segon terme i es menystenen per part de les Administracions i els poders legislatius, amb
arguments polítics i de benefici econòmic a curt termini. O quan l’ombra més negra de l’explotació de
recursos energètics amb greus afectacions mediambientals (fracking i extraccions petroleres al litoral),
sembla que pot planejar al damunt d’espais naturals molt valuosos de Catalunya.
També cal esmentar que sota les mesures i retallades per afrontar el dèficit i el deute públics, les majories parlamentàries de dretes o esquerres, tant se val, estan retallant el sistema de garanties processals
en perjudici dels ciutadans i relaxant la protecció jurídica del medi ambient. Les lleis 36/2011 i 10/2012
podrien suposar la vulneració de la Convenció sobre l’accés a la informació, la participació del públic
en la presa de decisions i l’accés a la justícia en afers ambientals. Tot i que el Conveni d’Aarhus,
ratificat per Espanya el 2004, fa una referència explícita a l’obligació dels estats de no establir costos
prohibitius per l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, ara augmenten els obstacles per als ciutadans individuals i, també en part, per a les organitzacions dedicades a la defensa mediambiental. Això
repercuteix en benefici dels agressors, que acostumen a estar sempre en una millor situació financera.
La imposició de costes i les taxes judicials que es poden duplicar, dificulten l’exercici d’accions per la
defensa jurídica d’un bé comú com és el medi ambient. Potser la darrera aturada de jutges, advocats i
procuradors ens indiqui que no està tot perdut, però amb les reformes recents les garanties jurídiques
per a una protecció ambiental adequada han sofert una disminució severa u
Cal continuar previnguts.
La Junta Directiva de DEPANA
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Gran notícia ambiental per al Vallès

Després de 20 anys de lluita ciutadana i ecologista, i de pròrroga
forçada del procediment d’avaluació ambiental, una resolució
del Ministeri declara la seva terminació i l‘arxiu de l’expedient.
foto: miguel raya

U

na obra faraònica, amb flaire franquista, una tramitació
plena d’irregularitats i
il•legalitats, molts interessos, molt poca viabilitat
ambiental i justificació
social, i escarn polític.
Així podríem definir un
altre lamentable episodi
de la bombolla “infraestructural” que, com la
urbanística, també ens ha
portat a la crisi actual,
amb l’agreujant d’haver
implicat una despesa pública que qualifiquem
d’obscena.

4 L’Agró Negre de DEPANA

El Quart Cinturó, B40, infraestructura
viària orbital de Barcelona, era un
projecte d'autovia que des de Vilafranca
del Penedès hauria d'arribar a Sant
Celoni tot creuant el terç nord de la
plana del Vallès, en paral•lel al traçat de
l'autopista AP7 (per damunt de Terrassa,
Sabadell, Granollers i Cardedeu).
Rebuig de les comarques afectades
El moviment en contra va aplegar en la
Campanya Contra el 4t Cinturó (CCQC)
a 279 entitats veïnals, a organitzacions
ecologistes (entre les quals DEPANA), a
excursionistes, estudiants…, i a nombrosos
ciutadans del Vallès Occidental, del
Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el
Penedès. Es va iniciar l'any 1991 a
Sabadell, i al 1992 va començar a
organitzar jornades de debat i diferents
mobilitzacions.
Al 1994 va tenir lloc el Concert de
Lluís Llach contra el Quart Cinturó, i al
1996 la Campanya de senyalització
d'indrets amenaçats, que va consistir en
la col•locació de 300 rètols al llarg del
espais naturals amenaçats pel 4t cinturó.
Plantades d’arbres simbòliques, marxes,
actuacions per conscienciar a la població
i l’elaboració d’alternatives econòmiques
s’han continuat durant aquests 20 anys,
de la mà de les necessàries accions
legals, com la presentació d’al•legacions,
contenciosos, etc. Cal ressaltar el gran
suport ciutadà, que es va manifestar

multitudinàriament, i fins i tot d’alguns
municipis afectats.
Finalment, a finals de 2012 el Ministerio
va admetre les demandes de tots plegats,
emetent una resolució que declarava la
terminació del procediment d'avaluació
ambiental i l'arxiu de l'expedient. La
decisió, tot i que no tomba el projecte,
implica posar a zero el comptador en la
tramitació del procediment ambiental.
Insostenible
El projecte no és sostenible, ni
ambientalment, ni social. Ambientalment perquè com ha denunciat
DEPANA i la CCQC, de la que
forma part, hauria afectat espais
agrícoles i forestals propers als parcs
naturals de Sant Llorenç del MuntSerra de l'Obac, del Montseny i del
Montnegre-Corredor. Es a dir, que
la seva implementació significaria la
fi de la poca natura restant a la ja
‘hiper-antropitzada’ plana del Vallès.
Una solució que no és tal
A nivell de mobilitat, experts com la
Plataforma per la Promoció del Transport
Públic denuncien que no només no hauria
solucionat els problemes de trànsit, sinó
que els hauria agreujat. En paraules de
Ricard Riol Jurado, era “una despesa
de 1.000 milions d'euros en l'enèsima
autovia metropolitana que només
canviarà de lloc el col•lapse actual.” I
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afegia: “entre altres coses, el transport
públic genera el doble d'ocupació
per cada viatge i quilòmetre, perquè
el ferrocarril de mercaderies té més
capacitat per descongestionar l'actual
B30 que el 4t cinturó, perquè les
importacions d'un petroli brut i escàs
empobreixen i endeuten el nostre
país, i perquè sabem que el col•lapse
no prové de la manca d'autovies i
autopistes (superem amb escreix la
dotació mitjana europea), sinó que es
deu fonamentalment a l'endarreriment
de la nostra xarxa ferroviària”.
Una lluita amb bon final
Confiem en que aquesta obra caduca,
i representativa d’un model de territori
indesitjable, passi definitivament a la
història, i que es potenciï realment un
transport públic per tothom.
També, des d’aquí volem felicitar a
tots els companys que, durant les dues
dècades que s’ha perllongat la lluita,
s’han deixat la pell en la campanya,
molt especialment a l’entitat ADENC
uEva Yus

El 4t cinturó no és, ni
ambientalment, ni social,
sostenible, i hauria afectat
espais agrícoles i forestals
propers als parcs naturals de
Sant Llorenç del Munt-Serra
de l'Obac, del Montseny i
del Montnegre-Corredor.
Significaria la fi de la poca
natura restant a la ja ‘hiperantropitzada’ plana del Vallès.
La decisió del Ministeri, tot
i que no tomba el projecte,
implica posar a zero el comptador en la tramitació del
procediment ambiental.
foto: miguel raya

DEPANA RECOLZA
UNA CAMPANYA PER
DINAMITZAR LA ZONA
AGRÍCOLA DEL
DELTA DEL LLOBREGAT

“PAGESIA PER AL FUTUR”

D

elta Viu, abans Aturem EuroVegas, vol potenciar la pagesia envers l’especulació
immobiliària. Un terç de les terres del Parc Agrari no s’està conreant.

Els espais agrícoles del delta del Llobregat
són fonamentals per a l’equilibri territorial
a la zona metropolitana, per a la seguretat
alimentària, i per a la viabilitat ecològica
dels espais naturals.
De fet, estudis en els que ha participat
DEPANA han demostrat que la zona
agrícola acull espècies protegides, moltes
d’elles prioritàries per la Unió Europea,
motiu pel qual la nostra entitat demana
l’ampliació de les zones protegides.
Després d’EuroVegas, aquestes zones són
més vulnerables que mai i cal, no només
protegir-les ambientalment, sinó mantenir
la seva activitat agrícola i ramadera.
Malgrat que aquesta activitat econòmica

aguanta la crisi (al camp no hi han EREs), les
famílies tenen dificultats per accedir a la
terra, i sabem que un terç de la superfície
del Parc Agrari no s’està conreant, en part
també per l’especulació.
Per un futur amb més pagesos
Per tot això la Plataforma per la Recuperació
dels Espais Agraris i Naturals del Delta
del Llobregat-Delta Viu, hereva d’Aturem
EuroVegas-Salvem el Delta del Llobregat,
durà a terme durant el mes de març i abril
d’enguany, una campanya per coordinar
les peticions d’accés als terrenys agrícoles
del delta del Llobregat actualment desús.
Amb el títol ‘Pagesia pel Futur: Recuperem

l’economia del Delta del Llobregat,
potenciem la pagesia i l’agroecologia’, es
dirigeix als qui vulguin iniciar un projecte
de producció agrícola o que ja l’estan
duent a terme i pateixen la precarietat de
l’accés a la terra.
Compensant el buit
Accions com aquestes van encaminades
a omplir el buit de les administracions
en aquest tema i aniran acompanyades
d’altres com ara la creació d’un inventari
de terres en desús, la formació de futurs
agricultors/res, la demanda de major
protecció urbanística del Parc Agrari o la
seva ampliació u Eva Yus
L’Agró Negre de DEPANA
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V

olem 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
de l’associació ecologista Col•lectiu Bosc Verd del Penedès, per
demanar la nul•litat d’una autorització ambiental per utilitzar
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
A dia d’avui
continuen
les activitats extractives de manera no
aquestes
persones
i l’associació.
ajustada a Dret a la pedrera del Mas Blanc, perjudicant greument una zona altament protegida com és el Montgrí, un exemple de la desigual posició que ocupem uns i altres en la defensa
de l’interès general.

Des del Fons de Defensa
Ambiental s’ha dut, en nom del
Grup de Defensa del Montgrí,
la defensa lletrada del cas de
la pedrera ubicada dins l’espai
natural protegit del Montgrí,
actualment Parc Natural.
Recentment s’ha resolt la
Sentència en apel•lació per part
del TSJC en contra de l’activitat
que està exercint l’empresa
Prebessec, SA d’ampliació i
adequació a la Llei 3/1998 d’un
monodipòsit controlat de runes de
la construcció, planta de morter
sec, planta de formigó i planta de
matxuqueig d’àrids situats dins de
l’àmbit de la pedrera anomenada
‘Mas Blanc’, situada al paratge
del mateix nom dins del terme
municipal d’Ullà.
6 L’Agró Negre de DEPANA
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l Massís del Montgrí és un espai de
gran importància de les comarques
gironines. Declarat com a Parc Natural, junt amb les Illes Medes i els Aiguamolls del Baix Empordà a causa de la
seva gran biodiversitat. Conjuga alguns
elements de paisatge mediterrani en el
seu límit nord de distribució, unit a uns
ambients costaners amb penya-segats
de gran vàlua. Es tracta doncs d’un espai natural de protecció especial, amb
un règim de limitació d’usos fort, essent
el Parc més recent del litoral de Catalunya. Tot hi així no hi ha res de fàcil
per assegurar el seu futur, ha sigut una
zona altament castigada pels incendis
forestals.
La pedrera del Mas Blanc
Una de les amenaces més actives que
encara sagna aquest espai natural és la
pedrera del paratge conegut com a Mas
Blanc, ubicada com s’ha dit al municipi
d’Ullà. Es va encetar una campanya
per al tancament de la pedrera, tant
pels seus efectes nocius sobre el massís
com per a la seva situació aparentment
irregular des del punt de vista jurídic. Per
aquest motiu es va començar per adreçar
diferents escrits a les Administracions
competents.
Primeres sol•licituds i poc rigor
En data 14 de maig de 2004 el Grup de

Defensa del Montgrí va presentar davant
de l’Ajuntament d’Ullà un escrit pel qual
es sol•licitava la suspensió de les activitats
sense llicència que s’estaven duent a
terme a la pedrera Mas Blanc, demanant
també la suspensió de les activitats
executades fora d’ordenació. Aquesta
pedrera va iniciar les seves activitats
arran l’autorització de la Secció de Mines
del Departament d’Indústria i Energia de
30 de desembre de 1991, on es van
cometre greus errors en la delimitació
del perímetre, errors que es van resoldre
en una nova autorització de data 30
de juny de 1994. Malgrat aquesta
correcció, la delimitació del perímetre
continuava essent errònia, per la qual
cosa el Departament de Indústria va haver
d’atorgar una altra autorització en data
10 de gener de 2002. És a dir, que
durant un període de deu anys l’activitat
va funcionar de manera irregular.
Invasions a zones altament protegides
L’extracció de pedra s’havia estès
agafant part d’una zona forestal
pertanyent al municipi de Torroella de
Montgrí, considerada d’utilitat pública,
cosa que calia autoritzar de forma
expressa des de la normativa forestal. A
més, es remarcava que l’àrea té un marcat
interès arqueològic, que va ser destacat
pels estudis de Joan Badia i Homs, Josep
Vert i Planas i Eudald Carbonell i Roura,
ja que s’hi havien trobat restes d’un túmul
d’un possible dolmen o cista megalítica,
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La darrera sentència del TSJC, que no és recurrible i, per tant, ferma, dóna definitivament la raó al
GDM en la seva lluita contra l’esvoranc del Montgrí. Malauradament, durant els anys de discussió judicial l’empresa Prebesec, S.A., ha pogut seguir ampliant-lo i ara serà més costós restaurar-lo.
restes de ceràmica ibèrica, àmfores
d’època romano-republicana, etc, i restes
d’alguns trams ben conservat s del Camí
d’Empúries, convertint la l’àrea en Zona
Arqueològica. Igualment, s’havia envaït la
part que llavors estava inventariada dins
del què era encara només el PEIN.
Intents de legalització
En data 26 de maig de 2004, el Butlletí
Oficial de la Província de Girona va
publicar la sol•licitud de llicència ambiental
efectuada per Prebessec S.A. per a un
monodipòsit controlat, una planta de
morter sec, una planta de formigó i
una de matxuqueig d’àrids. Durant el
període d’informació pública, el Grup
de Defensa del Montgrí va defensar
que la documentació que es presentava
a informació pública i aportada per
l’empresa era extremadament confusa i,
en molts casos, contradictòria. Va demanar
a l’Administració que requerís a l’empresa
que presentés un projecte únic en el qual la
informació fos clara i coherent.
Com a exemple d’aquestes contradiccions
que es desprenien de l’estudi de la
documentació, s’ha d’assenyalar:
a) L'afectació a l’espai PEIN ‘Montgrí’
que, segons l’Estudi d’Impacte no quedava
afectat per la planta de morter sec, però
sí per la planta de formigó i per la planta
de matxuqueig d’àrids. b) Les distàncies
a habitatge de Mas Blanc eren, segons la
documentació referent a 300 metres en el
cas de la planta de morter sec, però de
només 50 metres en el cas de la planta de
matxuqueig. c) La contaminació acústica
s’assegurava que no afectava al nucli d’Ullà
en el cas de la planta de matxuqueig, però
no s’havia ni tan sols mesurat respecte a la
de morter sec ni a la planta de formigó.
El Grup de Defensa del Montgrí també va
demanar que s’emetés un nou informe
sobre el certificat de compatibilitat
urbanística de data 27 de maig ja que es

veia amb claredat que s’està afectant a
sistemes lliures del Parc Natural. I pel que
fa a la prevenció i lluita contra incendis,
es ressaltava el fet que no havia previst
cap pla d’autoprotecció en cas d’incendis,
malgrat estar ubicada l’activitat en
terrenys forestals i en una zona amb un risc
alt d’incendis.
L’Ajuntament d’Ullà no va respondre a la
sol•licitud, pel que es va presentar recurs
de reposició tres mesos després, el qual va
ser desestimat per silenci administratiu.
Sentència en contra de Prebessec, SA
Finalment es va encetar un procediment
contenciòs-administratiu
contra
la
desestimació expressa del recurs de
reposició presentat anteriorment. Després
de ni més ni menys que 6 anys, aquest va ser
estimat pel Jutjat contenciós administratiu
nº 2 de Girona per sentència de 16 de
març de 2010, fonamentant la decisió en:
uPart de la pedrera s‘ubicava dins de sòl
qualificat com a Parc Natural.
uEl sòl especialment protegit no permetia
autoritzar en el seu si l’activitat de pedrera.
uLa fabricació de morter i formigó tampoc
eren admissibles en sòl rústec comú, atès
que no se’ls podia considerar d’interès
públic.
uTampoc
era autoritzable l’activitat
de dipòsit de residus inerts en el sòl
rústec comú, tot i que estigués fora de
la zona qualificada com a Parc Natural
urbanísticament parlant.
uLes activitats de la pedrera del Mas Blanc
eren del tot incompatibles amb les normes
subsidiàries.
uAtesa
la inexistència de llicències
ambientals, procedia clausurar les activitats
de recursos miners, fabricació de morter i
formigó i abocador de residus, tot i que
estiguessin en tràmit d’adequació a la Llei
3/1998.
La sentència fou impugnada en apel•lació
per l’empresa explotadora de la pedrera

davant el TSJC. Aquest, en data 7 juny
de 2012 va dictar nova sentència, tot
desestimant el recurs, confirmant la primera
i obligant a l’Ajuntament a clausurar les
activitats d’extracció de pedra, fabricació
de formigó i morter i abocador de runa,
a sancionar l’empresa i a restaurar els
terrenys afectats.
Aquesta sentència, que no és recurrible i, per
tant, ferma, dóna definitivament la raó al
GDM en la seva lluita contra l’esvoranc del
Montgrí. Malauradament, durant els anys
de discussió judicial l’empresa ha pogut
seguir ampliant-lo i ara serà més costós
restaurar-lo. L’Ajuntament té ara un paper
ben complicat, ja que es va posicionar
clarament a favor de la pedrera i haurà
de complir la sentència i fer-la tancar, atès
que el Grup de Defensa del Montgrí acaba
d’encetar els tràmits per a l’execució de
la sentència i el desmantellament de les
instal•lacions. En els més de 2 mesos des
de la sentència, l'Ajuntament ha exhaurit el
termini legal sense fer res del què li obliga
la decisió de la Secció 3a del TSJC, pel
què ara el GDM insta al Jutjat de Girona
perquè li recordi l'obligació inexcusable
de complir les sentències dictades pels
tribunals.
Un triomf pendent de materialitzar
Tot i així, , a dia d’avui, l’empresa continua
exercint aquestes activitats de manera no
ajustada a Dret la pedrera del Mas Blanc,
perjudicant greument una zona altament
protegida com és el Montgrí.
Un exemple de la desigual posició que
ocupem uns i altres en la defensa de
l’interès general: als grups ecologistes
ens costa 9 anys guanyar un procés
judicial i encara falta materialitzar el
triomf després de molta feina invisible.
En canvi, altres no necessiten res per a
què els poders públics els recolzin a ulls
clucs. La lluita en favor de la conservació
del Montgrí continua... uFDA

Als grups ecologistes ens costa 9
anys guanyar un procés judicial i
encara falta materialitzar el triomf
després de molta feina invisible.
En canvi, altres no necessiten res
per a què els poders públics els
recolzin a ulls clucs. La lluita en
favor de la conservació del Montgrí
continua...
L’Agró Negre de DEPANA
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LA NATURA,
SOTA RODES

foto: lluís martín cabañes

A

finals de l’any 2012, membres de DEPANA van ser testimonis fins a 3 cops de la
presència de vehicles motoritzats en llocs no massa adients: motos i quads corrent
per corriols d’espais naturals, platges i lleres de rieres. Vistes tan sospitoses accions, vam
decidir definir quines són les normatives vigents que regulen el pas de vehicles motoritzats
per aquests indrets i compartir aquesta informació a través de L’Agró Negre, com un petit
manual que serveixi als lectors per engrescar-se a denunciar possibles infraccions.
Motorista passejant-se per la platja Llarga de Tarragona, i quads envaint la riera de Fontscalents al terme municipal de Castellcir.

L

es normatives de referència que ens
ocupen en aquest article són la Llei
9/1995 de 27 de juliol, de regulació de
l'accés motoritzat al medi natural, i el reglament que conseqüentment el desenvolupa: el Decret 166/1998 de 8 de juliol,
de regulació de l'accés motoritzat al medi
natural. Cal tenir en compte també la Llei
10/2011 del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (una de les 5 famoses Lleis Òmnibus), que modifica mitjançant el capítol I
els articles 6 i 20 de la Llei 9/1995.
Així doncs, amb els textos consolidats de la
llei i del reglament, quines conclusions se’n
poden extreure?
Per començar, cal saber que la normativa
és aplicable a espais naturals i terrenys
forestals (definits per les lleis 12/1985, del
13 de juny, i 6/1988, del 30 de març); el
conjunt de camins asfaltats, rurals, forestals,
ramaders i de bast; pistes forestals, senders
i corriols; i llits de corrents naturals d'aigua,
llacs, llacunes i embassaments superficials
en lleres públiques.
A l'article 6 de la Llei ens trobem amb el
desenvolupament de la delimitació per
espais:
uPer espais naturals de protecció especial
(els que indica el capítol IV de la Llei
12/1985: parcs nacionals, paratges
naturals d'interès nacional, reserves naturals
i parcs naturals), és permesa la circulació
de vehicles motoritzats només per les pistes
forestals i els camins rurals delimitats a
aquest efecte.
uPer una altra banda, els espais naturals
que es troben inclosos en el Pla d'Espais
d'Interès Natural (PEIN) que no són
8 L’Agró Negre de DEPANA

considerats de protecció especial (és a dir,
qualsevol ZEC i/o ZEPA de la Xarxa Natura
2000 no inclosa en l’anterior llista de 4
espais de protecció especial) i en terrenys
forestals, es pot circular per pistes i camins
forestals pavimentats o d'amplada igual o
superior a 4 metres, i per vials pavimentats
i camins autoritzats d'una manera expressa.
uHi ha excepcions: per pistes i camins d'una
amplada inferior a 4 metres i de diversos
tipus de ferms es pot circular sempre que hi
hagi un motiu justificat, s'arribi a un acord
amb el titular i s'incorpori en itineraris o
xarxes a l'inventari comarcal.
La dificultat del control real
Per una altra banda, a la mateixa pàgina
web del Cos d'Agents Rurals es fa un
resum de les prohibicions i recomanacions
aplicables des de la Llei i el Decret. Pel
que fa l'article d'aquest número de L'Agró
Negre, les més remarcables serien:
uNo sobrepassar la velocitat màxima de
30 km/h, que imaginem a tall orientatiu ja
que dubtem de l'existència d'aplicacions de
radar per a mòbils.
uNo sortir-se de pistes i camins, i tampoc
conduir camp a través per terrenys
agrícoles o forestals.
uProhibició de circular per pistes de
desembosc, tallafocs, camins ramaders o
de bast, corriols i senders; i prohibició de
circular pel llit sec i per la làmina d'aigua
de rius, torrents i tota mena de corrents
d'aigua. Un punt molt important a tenir
en compte és que (article 5 de la Llei), els
vehicles a motor han de portar les plaques
de matrícula reglamentàries. No hi ha
excusa, encara que sigui una moto tipus
trial ‘passejant’ per un caminoi...

Les platges
I què hi ha de les platges...? Per aquest
cas en concret, la circulació motoritzada i
l'estacionament hi són prohibits mitjançant
l'article 33.5 de la Llei de Costes 22/1988,
de 28 de juliol. Com veiem a la fotografia,
aquesta norma no sempre es segueix i no
sabem de casos en què aquesta falta hagi
tingut conseqüències.
Tots podem defensar la natura
Així doncs, a més de dissenyar la ruta i de
recordar-nos d'agafar el plànol, la guia
de natura, i la teca, caldria acostumar-se a
conèixer en quin àmbit ens estem movent per
tal d'avaluar correctament qualsevol infracció
de la qual podem ser testimonis quan fem
una excursió. Si això passa, no cal badar per
dirigir-se al 112 o a la seu de la Subdirecció
General d'Agents Rurals (finca Torreferrussa:
93 561 70 00 ó 93 574 00 36, i per e-mail:
rtorre@gencat.cat). Quedarà registrada
la vostra trucada o e-mail i es derivarà la
vostra denúncia als Agents Rurals.
En cas que pugueu, reforçareu l'eficàcia
del cos si recolliu proves (fotos, vídeos,
coordenades de localització de la infracció,
matrícules, etc.) i les presenteu formalment,
mitjançant sol•licitud d'entrada, a les seus
Territorials del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (actualment, les de Barcelona,
Catalunya Central, Girona, Lleida,
Tarragona i les Terres de l'Ebre).
Contacteu amb nosaltres!
Qualsevol correcció, detall o exemple per
millorar aquesta informació, serà ben rebut
a través de la bústia info@depana.org.
Salut i natura! u Pota Verda

CONVERSES AMB ELS SOCIS

ELIES
APARICI
La mà de l’Elies i un plançò de roure

L

’actiu més valuós i base de la nostra
entitat és el conjunt de socis i sòcies,
i entre ells, fent un joc de paraules caldria dir: “és l’actiu dels socis més actius”. Aquest és el cas de l’Elies Aparici
Marinas, la viva imatge de la discreció,
qualitat a la que s’hi afegeix el convenciment, l’eficiència i l’estimació pel que fa,
amb un entusiasme que encomana quan
el tenim a prop.
I us preguntareu: què hi fa, doncs, l’Elies
a DEPANA?

“L’ARBRAT VIARI DE BARCELONA, ÉS IMPORTANTÍSSIM”
L’Elies és un dels voluntaris més fidels
i constants del ‘viver urbà’ de plantes
autòctones per les reforestacions, les ‘refos’
del Grup d’Acció Forestal. Ell sap prou
que la Natura no té pressa, i amb pacient
confiança en el futur, tampoc en té per
veure algun dia el resultat de la seva feina:
pur ecologisme.
Aquesta tarda de pluja suau, hem xerrat
pausadament a casa seva, al barri de la
Sagrada Família. D’un lledoner del carrer
han arribat a la finestra de la sala unes
mallerengues i una cotxa fumada per visitar
les menjadores que hi té, entre plantes i
canaris de cant...
Elies, on fas créixer les plantes? Al principi
ho feia al terrat de casa, discretament.
Desprès al Centre Cívic de la Sagrada
Família i al del Coll, i ara ja des de l’espai
que gestionem a l’Aula Ambiental del Bosc
d’en Turull, a Vallcarca, a la part alta del
barri de Gràcia.
Plantes urbanes, no? I tant! I quan diem
‘viver urbà’ cal tenir present el què suposa
per als menuts arbrissons adaptar-se, entre
parets i ciment, per resistir les implacables
calorades i la sequera d’estiu a la gran
ciutat. Les regades i l’atenció han de ser
constants; no hi vacances ni excuses per
deixar morir de set les plàntules, nascudes
a partir de llavors, que majoritàriament
també són urbanes, llavors d’alguns arbres
singulars dels parcs i carrers de la ciutat,
roures i alzines principalment.
Quin és el secret d’aquesta feina tan
ben feta? Atorgar el temps que calgui a
les ‘teves’ plantes i fer ho compatible amb
l’activitat professional. Jo sempre vaig amb
presses, contra rellotge. Treballo a una
empresa de missatgeria urgent, i també li

dedico molta atenció a la pràctica esportiva
i a la vida familiar.
Quan vas conèixer la nostra entitat? Ja fa
una pila d’anys, deuria ser aquell trist ‘any
dels incendis’, i la meva afició a les plantes
forestals me la va encomanar algun dels
voluntaris de les reforestacions populars
que vàrem començar a fer en família i amb
les meves filles petites.
Però sempre t’havia agradat especialment
la natura, imagino! Si, sí, tinc records
d’infantesa d’una natura propera, de les
vacances d’estiu amb els avis, del bosc i els
camps de Vallirana que van ser la meva
escola naturalista... Agafar sargantanes
sense trencar-les hi la cua, observar l’eruga
de la papallona reina damunt la ruda,
coses així, senzilles.
Sí, però quan en les ‘refo’ també veiem
que hi ha algunes plantes a les que no
estimes pas massa. Són les invasores!
Fitolaques, ailants, cortaderies, aràujies o el
que calgui eliminar a cops de xapo del fons
d’una torrentera, per fer lloc als nostres
plançons d’espècies autòctones de ribera.
Ja sé que la culpa d’aquests desequilibris
la té l’acció humana, no pas les plantes, és
clar, però alguna cosa podem i hem de fer.
I això que t’hem vist fer d’empalmar
verticalment dos briks? Va ser una idea
per afavorir l’aprofundiment de les arrels
dels arbrets de dues sabes, ja que així
resisteixen millor quan els plantem a la
muntanya. Reciclo tots els envasos que em
porten altres voluntaris.
N’has ajudat a néixer tants com... No els
he comptat pas, però molts! De glans de
roure i d’alzina, potser més de tres cents

cada any, i també aladerns... Alguns ja
s’han fet grans, els conec i a vegades els
hi vaig a fer una visita pels vessants de
Collserola.
Lloc on encara hi dominen els pins...
D’acord, però això lentament està canviant.
Em fascina la capacitat de la vegetació
de refer-se desprès dels incendis. És com
un miracle, quan veus els rebrots tendres
despuntant entre les cendres. Hauríem de
valorar molt més els alzinars i les rouredes
mediterrànies, el tipus de bosc que més
m’agrada per la seva gran diversitat i
perquè és ben a la vora.
Cadascú tenim un arbre preferit, no? Sens
dubte. El meu és el roure. Com el del parc
urbà de la Font del Recó. És monumental, et
fa sentir menut al seu costat i sempre hi pots
veure ocells insectívors que hi troben aliment
entre les seves branques.
Si haguessis de destacar un parc urbà,
quin seria? El del Laberint. És un tresor!
Com valores l’arbrat viari de Barcelona?
És importantíssim. Aquests arbres són éssers
vius multifunció, que milloren la nostra
qualitat ambiental i que dels ciutadans es
pot dir que solament reben agressions de
tot tipus. Són molt soferts i tot el que fem
per valorar-los, és poc.
Sorprenentment, un dels seus tres gats
domèstics jeu ara damunt la tapa de vidre
d’un gran aquari, per poder estar còmode i
calent. L’Elies ha obert la nevera per oferirme una beguda. Al fons hi puc veure algun
gran tupperware ple de glans, que esperen
a ser plantats. A fora segueix plovent i el
bosc estarà ja en bones condicions... u
Joan Cuyàs Robinson
L’Agró Negre de DEPANA
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Segons l’estudi d’Alexandre Suau
pel projecte final de Llicenciatura en Ciències Ambientals

A

lguns llops, pocs, van
arribant altre cop a
Catalunya, d’on s’havien
extingit ben entrat el segle
XX. Són els que anomenem
italofrancesos, perquè venen del Apenins i estan
tornant a França.
Un projecte de final de la
Llicenciatura en Ciències
Ambientals de la UAB, signat per Alexandre Suau,
ha analitzat les possibilitats que té el carnívor de
quedar-se a casa nostra i
fa un pas més en el model
predictor. Serà un dels primers de l’àmbit universitari
en aquest estudi teòric.
10 L’Agró Negre de DEPANA

Una primera aproximació
Al llibre El llop i els humans. Passat i present
a Catalunya (2011), intentàvem predir els
llocs probables on poden arribar aquests
animals, en un capítol que titulàvem “Projecció de futur per als nous llops catalans”
amb la premissa de contemplar tant els
llops apenínics que ja entren pel nord, com
amb l’eventualitat que el llop ibèric penetrés per l’oest. Tard o d’hora es reproduiran
i publicàvem mapes teòrics de presència,
amb l’horitzó fins l’any 2020. S’indicava
que seria bo plantejar les hipòtesis des de
l’àmbit universitari. Que dos anys després
puguem comptar amb aquest nou treball
complau, i esperem que se’n facin d’altres.
El projecte
L’ha preparat Alexandre Suau Martínez
per al final de la Llicenciatura en Ciències
Ambientals, amb la direcció dels professors
de la UAB Ferran Rodà de Llanza i Josep
Maria López Martín, i aporta d’altres elements tant de metodologia com d’anàlisi.
Les 115 pàgines de text, taules i bibliografia, amb 10 mapes, són un conjunt interessant, si bé adverteix d’antuvi que per
arribar a conclusions més ajustades caldria
aprofundir-hi i comptar amb recursos diferents i més participació.
Antecedents i objectiu
Després de les pàgines d’inici on hi consten
els antecedents, amb l’ecologia i població
del llop en l’actualitat, es repassen els estudis de l’animal a Europa i es diu que la

pretensió és emmarcar el model de l’estudi
en la planificació del propi esdeveniment
que suposaria si aquest superpredador
s’establís a Catalunya.
L’objectiu principal queda molt clar: definir
en quins territoris catalans és més probable que criï el llop, proposant patrons hipotètics que ho podrien fer possible. Es justifiquen dos escenaris teòrics, contemplant
per una banda l’ocupació de sectors molt
adequats on les llopades es consolidarien, i
d’altra, que tot i que hi trobessin un hàbitat
adient, aquest no fos prou extens com per
permetre’n l’augment. La raó que es dóna
és que l’atzar sempre podria condicionarlos, provocant extincions locals i possibles
recolonitzacions des d’altres àrees més estables.
Planificar-ne l’expansió
Valent-se dels marcs teòrics, es veu possible
planificar l’expansió del carnívor, atès que
sol haver-hi repercussions humanes sovint
antagòniques. Alguns poden considerar el
llop com un problema i d’altres veient-ho
com una oportunitat de negoci turístic. Per
això s’indiquen aquells indrets on, a priori,
podria generar conflictes amb els interessos de les persones, però també es parla
de la seva utilitat biològica i les possibilitats d’aprofitament.
Per l’anàlisi de conjunt s’ha optat pel ‘model de distribució d’espècies’. Això són les
diferents variables que conflueixen sobre
aquestes. S’ha optat pels SIG (Sistemes
d’Informació Geogràfica), que permeten

Suau diu que disposem d’ambients
prou tranquils, suficient biomassa i
recursos naturals, a més d’unes superfícies protegides prou extenses
per al retorn del llop.
visualitzar-les. Arribats a aquest punt, es
podria corroborar que aquest projecte
pot ajudar l’Administració a “millorar la
planificació del que serà la progressiva
implantació d’aquest animal al territori”, i
també es fan observacions per perfeccionar l’educació ambiental que es realitza
entorn del llop.
A Catalunya hi ha condicions adients
Una de les conclusions, prou compartida
amb molts dels que estudiem el carnívor,
és que aquí tenim factors adequats per al
retorn del llop. En el text es detalla així:
“disposem d’ambients prou tranquils, i hi
ha suficient biomassa i recursos naturals,
a més d’unes superfícies protegides prou
extenses”.
En la metodologia, s’han revisat bones
referències bibliogràfiques per obtenir
les millors variables. També s’ha demanat
l’opinió d’alguns experts, a fi de valorar factors com la tranquil•litat, la disponibilitat de preses, l’hàbitat i l’altitud.
Igualment per calibrar possibilitats, com
la distància de carreteres d’alta o menys
capacitat, la consideració de diferents

Alguns poden considerar
el llop com un problema, i
d’altres com una oportunitat
de negoci turístic. Per això,
al projecte s’indiquen indrets
on a priori podria generar
conflictes amb els interessos
de les persones, però també es parla de la seva utilitat biològica i possibilitats
d’aprofitament.
Per més detalls, podeu obtenirne la memòria completa demanant-la via e-mail a l’autor
(alexandre.suau@gmail.com),
fent referència a aquest article.

Agró CIÈNCIA

Tornar a situar un animal sempre qüestionat com el llop al capdavant
de la cadena tròfica, no es pot fer de qualsevol manera. Seria un contrasentit que els millors aliats dels que no volen el llop, fossin els qui
amb la intenció d’afavorir-lo pensen que pot deixar-se campar sense
cap mena d’intervenció.
conreus, de matollars o prats i boscos, etc.
Alexandre Suau analitza els resultats de
conjunt en funció de les condicions tabulades, i ho trasllada al mapa que obté del
model escollit.
Una realitat canviant i aleatòria
És encertada la discussió que s’aporta,
perquè amb les limitacions que hi ha a
l’hora de representar el nostre entorn en
un model numèric, s’és conscient que pot
provocar desviacions significatives per
una realitat que l’autor defineix com a
“diversa, canviant, i en molts casos aleatòria”, una constatació que calia deixar
ben clara. Amb les prevencions que s’hi
escriuen també ens fa adonar d’algunes
febleses que poden tenir els estudis
teòrics si es vol gestionar qualsevol espècie, però no per això s’ha de menystenir
el valor de les hipòtesis com a instruments
de treball.
Eina útil i de referència
Tornar a situar un animal sempre qüestionat com el llop, al capdavant de la cadena tròfica, no es pot fer de qualsevol ma-

nera. Actualment hi ha molts sistemes per
gestionar-lo, alguns antics però molts de
nous, tot i que s’ha d’actuar amb garanties per si algunes previsions fallessin. Els
millors resultats requereixen no improvisar i tampoc no ens podem permetre que
fracassin per ceguesa o manca de recursos en una espècie que gaudeix d’atenció
comunitària europea.
Aprofitar l’experiència
Seria tot un contrasentit que els millors
aliats dels que no volen el llop, fossin els
qui encara pensen, paradoxalment amb
la intenció d’afavorir-lo, que pot deixarse campar lliurement i sense cap mena
d’intervenció.
S’ha de tenir ben present la nostra pròpia història i l’experiència d’altres països. Aquest treball recent a redós de la
Universitat Autònoma de Barcelona, és una
referència més ja que ens suggereix diverses eines de gestió, útils per preparar
el probable establiment del llop a Catalunya i fer viable que tingui més garanties
de permanència u
Josep Maria Massip, licòleg

Lluís Morera ©
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l nostre país, els darrers mesos la ciutadania
ha afegit al vocabulari una nova i estranya paraula: el fracking. La seva sobtada aparició
en escena els darrers mesos del 2012 en forma de
“projecte Ripoll”, va despertar l’alerta de molts
ciutadans que, com qui diu de la nit al dia, veien
com una amenaça que al seu entorn més proper s’hi
anunciés la futura o en algun cas imminent entrada
de maquinària i equips de perforació, primer per fer
prospeccions, i després per la possible extracció de
gas o (més rarament) petroli, per mitjà d’aquesta
tècnica. Com si d’una taca d’oli es tractés, el rebuig
espontani a la seva utilització d’aquesta tècnica es va
estendre ràpidament entre la població catalana, provocant el naixement de diverses plataformes contràries, i
el rebuig d’un centenar d’entitats. Fins i tot nombrosos
consistoris han volgut declarar oficialment el seu municipi “lliure de fracking”.
Però, què és el fracking? On és l’equilibri entre els
avantatges i els riscos que comporta? Un cop més, la
viabilitat d’una font d’energia ens porta a questionar
les paradoxes de la nostra societat de consum, i encén
el debat sobre els models als quals estem establerts.
El geòleg i membre del Centre per la
Sostenibilitat Territorial, Llorenç Planagumà,
explica que el fracking és una tècnica
moderna que es va començar a utilitzar a
partir del 2002, consistent en una perforació
en vertical a gran profunditat (de 2.000
a 3.000 metres), i en horitzontal per dins
l’estrat on hi ha localitzats els hidrocarburs
(gas o petroli), fins a uns 2.000 metres de
distància. Posteriorment s’injecta aigua a
gran pressió per fracturar la roca, juntament
amb una barreja de sorres i elements químics
per dissoldre-la. Tot aquest procés provoca
que s’incrementi la permeabilitat de la roca i
així poder-ne extreure el petroli o el gas que
tenia atrapat en petites vacuoles.
Riscos ambientals i socials
Planagumà valora que es tracta d’una
tècnica tecnològicament molt avançada,
però amb uns riscos ambientals i socials com:
a) Perill de contaminació d’aqüífers pel fet
d’utilitzar productes químics: una part d’ells
(el 20%), no es poden tornar a extreure i
resten en el subsòl amb risc de contaminació
als aqüífers si les maniobres amb els tubs de
perforació no són correctes.
b) Sobreexplotació d’aqüífers: la tècnica
necessita molta aigua. Són habituals
les injeccions de 12.000 a 24.000 m3,
equivalents a 12 o 24 piscines olímpiques.
c) Trànsit i soroll típics d’una indústria pesada:
les explotacions funcionen com una indústria
amb trànsit de grans camions, i afectació de
la tranquil•litat i salut de les persones.
d) Impacte en el paisatge, per les grans
extensions necessiten ocupar: impacte visual
d’extraordinàries proporcions, al repetir-se
la petjada de l’explotació per tot el territori.
e) Petits terratrèmols generats per càrrega o
extracció d’aigua al haver-hi falles properes.
Per un plat de llenties
Aquest especialista garrotxí afirma que l’ús
del fracking és conseqüència de l’esgotament
12 L’Agró Negre de DEPANA

EL FRACKING ENCÉN
EL DEBAT ENERGÈTIC
Instal·lació de fracking a Bradfort County, Pennsilvània, l’any passat.

de les reserves de petroli convencional que
des del segle XIX s’estan explotant, que han
estat la sang de la societat industrial des dels
anys 20 en facilitar el transport i l’accés a
energia barata i molt eficient. Actualment,
el petroli fàcil i barat d’extreure ja s’està
exhaurint, el que s’explota és més car, i això
converteix en rentables certes tècniques,
malgrat que requereixin una considerable
inversió i ofereixin poca tassa de retorn
energètic (diferència entre energia utilitzada
per l’extracció i hidrocarburs extrets).
Però, és lícit vendre’ns el territori per un
plat de llenties? Probablement hi hagi
molt poques reserves de gas, i segurament
l’impacte ambiental i demés inconvenients
que provoca l’explotació no es compensen
amb el que finalment se n’obté.
La mobilització ciutadana
El mes d’octubre passat, entitats, ajuntaments
i diverses persones es van alarmar en veure
sortir a exposició pública dues concessions
més, anomenades Leonardo i Darwin, que
afectaven la Catalunya interior: Osona,
el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, la
Segarra... El tema agafava caires de territori
català, i la gent va decidir de moure’s.
D’aquí la ràpida mobilització ciutadana que
ha servit per donar a conèixer al gran públic
actuacions que segurament haurien passat
desapercebudes fins que ja fos massa tard.
Així, s’han consolidat com a molt actives,
plataformes com Aturem el Fracking, o la
garrotxina Riudaura junts contra el fracking,
l’acció de la qual arribava en un context de
màxima preocupació per les declaracions
del responsable de Teredo Oils, Phillip
Paris, que havia assegurat que aquest estiu
iniciarien les extraccions de gas al petit
municipi garrotxí. Davant la inquietud de
la gent i la urgència en prendre mesures, el
20 de Febrer Riudaura Junts va presentar un
recurs demanant l’extinció del permís per a
la investigació d’hidrocarburs ‘Ripoll’.

Al final, una bona i una mala notícia
Finalment, el 15 de març, la Generalitat es
pronunciava en un comunicat oficial, dient que
“davant de l’incompliment per part del titular
de les condicions establertes en l’autorització,
el Departament d’Empresa i Ocupació ha
iniciat el procediment d’extinció del permís
d’investigació d’hidrocarburs Ripoll, atorgat
a l’empresa Teredo Oils Limited. Per tant,
el DEO decidia deixar sense efecte
l’autorització atorgada l’octubre per
investigar l’existència d’hidrocarburs en
el subsòl d’una àrea de 51.200 hectàrees
de les comarques de la Garrotxa, Osona
i el Ripollès, extinció que seria ferma de
no presentar-se al•legacions com així ha
passat.
No tant bones notícies arribaven del govern
espanyol. Gairebé al mateix temps, Madrid
anunciava amb complaença que donaria
cobertura legal als estudis que contemplessin
la tècnica del fracking per a l’extracció de
gas pissarra. En saber-ho, una cinquantena
d’ajuntaments de Cantàbria, i Castella i
Lleó, feien pública la seva preocupació,
obtenint la ferma resposta ministerial del sí
a tot projecte de prospecció que presenti
una avaluació d’impacte ambiental i
l’assegurança de responsabilitat civil.
Caldrà estar amatents perquè, com veiem, al
nostre entorn proper, en aquest tema encara
no s’ha dit l’última paraula u DP

És lícit vendre’ns el territori per
un plat de llenties? Probablement
hi hagi molt poques reserves de
gas, i els inconvenients que provoca l’explotació no es compensin
amb el que finalment se n’obté.
aturemfracking.wordpress.com
www.riudaurajunts.cat

DE L’ENERGIA DE L’UNIVERS A LA SOCIETAT DE L’ENERGIA
Per Purificació Canals, Doctora en Biologia

CENTRALS

Des que a inicis del segle passat, Einstein va elaborar la
teoria de la relativitat on mostrava l’equivalència entre massa
i energia, moltes altres evidències científiques han contribuït
a posar de manifest que l’energia és l’element fonamental
en l’univers. La mecànica quàntica ens explica que tot està
creat a partir de diferents freqüències vibracionals que
normalment percebem com a llum o sons. Des d’aquesta
base energètica i vibracional, fins arribar a la vida humana
y la seva organització social com la coneixem, hi ha multitud
d’interrelacions que permeten el manteniment dels sistemes
de suport a la vida, com el medi físic i els ecosistemes.
La paradoxa energètica
És curiós però, observar com les autoanomenades societats
desenvolupades amb accés al coneixement més avançat
en física, quan parlen d’energia no és per a aprofundir
en aquests conceptes que ens apropen a la integració de
les persones en l’entorn, sinó just el contrari. El concepte
d’energia utilitzat, és absolutament acotat i reduccionista, i
ha esdevingut una peça clau en la dissociació de les persones
entre sí (individualisme) i amb el medi. Mai una espècie
havia tingut exemplars que requerissin de tanta energia per
a desenvolupar-se com alguns dels humans. Les diferències
entre les necessitats fisiològiques en termes d’energia i el seu
consum per càpita en el món desenvolupat, han adquirit uns
ordres de magnitud del tot insostenibles. El consum energètic
és avui en dia el principal indicador de la insostenibilitat
d’una societat i, al mateix temps, l’accés i el control sobre
les fonts d’energia són els que estableixen la base de les
relacions de domini i submissió.
La mà negre
Un domini que s’exerceix ja a nivell d’explotació, de
forma que qui n’ostenta el poder condiciona radicalment
el desenvolupament i l’aprofitament de les energies que
no beneficien els seus interessos. Així, no és d’estranyar
que després d’uns pocs anys de bonança per als sistemes
energètics més nets i descentralitzats, ara i amb l’excusa
de la crisi, tornem a tenir una revifalla de les energies
més contaminants i que generen més dependència social.
Catalunya no en podia ser l’excepció.
En poc temps hem vist, tant a terra a com a mar, plantejarse propostes de noves tecnologies per a explotar recursos
que fins ara resultaven dificultosos d’obtenir i per tant poc
rentables. El fracking, tractat especialment en aquest número,
ha estat un mal son per a moltes comarques d’interior, igual
que la sol•licitud per a prospeccions petroleres marines a la
Zona d’Exclusivitat Econòmica ho està sent per a la costa.
De res serveix que aquestes àrees hagin estat catalogades
d’importància prioritària per normatives europees o
internacionals, o que siguin claus en la migració de cetacis.
Ni tan sols que siguin fonamentals per a l’activitat pesquera
tradicional. La ma negre del petroli, que tot ho empastifa,
amenaça de nou amb més força i menys escrúpols que
mai. Davant la situació només ens queda doncs, extreure
energia de la imaginació: cent per cent renovable, neta i
descentralitzada u

El consum energètic és avui el principal
indicador de la insostenibilitat d’una
societat, alhora que l’accés i el control sobre
les fonts d’energia estableixen la base de les
relacions de domini i submissió.

A l’idíl·lic entorn de Riudaura, a
La Garrotxa, han sentit l’amenaça del fracking.
Foto: ©trepax.com

EL FRACKING, LA SOLUCIÓ A LA DEPENDENCIA ENERGÈTICA?
Per Francesc Beni, Hidrogeòleg i Consultor Ambiental
La tècnica del fracking consisteix en la perforació de pous verticals
aïllats del terreny, fins a arribar a la roca magatzem de gas, on es fa
canviar el sentit de la perforació i es torna horitzontal ja que l’àrea
de contacte és més gran entre el pou horitzontal i la roca magatzem.
Per tal d’augmentar la permeabilitat natural i alliberar el gas, la
roca es fractura, inicialment amb explosius, i posteriorment amb la
injecció d’aigua a pressió amb sorres i substàncies químiques, per
tal de mantenir obertes les fractures.
La importància de conèixer el medi
Aquest tipus de perforació presenta riscos per al medi ambient,
per la qual cosa s’han d’extremar les mesures per tal de no afectar
l’aigua subterrània. A més, s’ha de fer una gestió impecable dels
residus, incloses les basses amb llots de perforació, per prevenir la
contaminació del sòl i de l’aigua superficial. En aquestes explotacions
cal conèixer a la perfecció el medi geològic per minimitzar el risc de
dispersió per l’alliberament del gas natural i restes d’hidrocarburs
en el subsòl, amb l’afegit important de la disponibilitat de recursos
hídrics necessaris per dur-les a terme. Per tot això, és imprescindible
tenir un profund coneixement del subsòl. Tot i haver-hi el recurs
disponible (gas), els riscos ambientals poden fer inviable l’explotació.
Pros i contres
A Catalunya o a l’estat espanyol, podem estar d’acord amb els
promotors del fracking que defensen que l’ús d’aquest gas permetria
ser més independents energèticament. Però si la independència
energètica és la bondat del sistema, crec que hi ha altres tecnologies
amb un menor risc ambiental per reduir la factura anual energètica,
que a Espanya l’any 2011 va ser d’uns 50.000 milions d’euros.
L’alternativa al fracking pot ser invertir en l’explotació de fons
d’energia renovables autòctones (solar, eòlica, etc.), ja que la
producció local és rendible automàticament en suposar un estalvi
directe a la factura global, i indirectament crea nous llocs de treball
per investigadors, tècnics, fabricants i instal•ladors.
A més, el territori de Catalunya i/o el de l’estat espanyol, amb voluntat
normativa, és una oportunitat de negoci de producció i exportació de
fonts d’energies renovables, que no està sent prou explotat en aquests
moments de crisi u
L’Agró Negre de DEPANA
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RIUDAURA, EXEMPLE DE LA LLUITA CONTRA EL FRACKING I DEL DRET A DECIDIR
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a història ens ha demostrat molts cops que no hi ha pobles o
causes petites. Des del mes de desembre passat, un municipi
situat al nord de Catalunya ha pres consciència que alguna cosa
cal canviar i que ningú, en cap lloc del món, s’escapa d’aquest
cicló de concentració de recursos en poques mans i a qualsevol
preu. Riudaura ha pogut palpar aquest fet a través del fracking,
una tècnica extractiva amb un elevat risc de problemàtiques
ambientals per contaminació d’aqüífers, impacte paisatgístic,
soroll, i moltes altres que es deriven d’intentar posar una
activitat així en un espai rural i d’interès natural.
No té cap sentit. La nostra societat, que ha basat el
seu desenvolupament econòmic en un creixement a cop
d’infraestructures, extracció de recursos i consum desmesurat, està
arribant a la seva fi, i els fets en són una prova.
Riudaura es va despertar i es va adonar que, per solucionar el
problema, no només havia d’aturar el permís que afectava el
seu municipi, com ha fet, sinó demanar que aquesta tècnica es
prohibeixi a tot l’estat espanyol i fins i tot a la Unió Europea.
I això vol dir que els líders polítics comencin a debatre quin
model volem, per no dur-nos al carreró sense sortida al que
estem abocats. Volen aquest model injust i desigual, escurant
fins el darrer recurs natural i humà que té el territori per satisfer
les necessitats d’uns pocs? O un model compartit i sostenible on
totes les persones hi tenen cabuda, sense necessitat de passar
penúries? Penúries ambientals, econòmiques i socials.
La cobdícia humana
Ara mateix poques coses representen tant bé la cobdícia humana
com el fracking. Un sistema d’extracció de molt poca rendibilitat
econòmica i de gran impacte ciutadà i ambiental. El 50% dels
hidrocarburs que dóna la perforació (gas o petroli), s’extreuen
durant el primer any. És d’una efimeritat mai vista.
Aquesta pràctica de pressió social per assolir uns objectius, com
la que ha portat a terme la gent de Riudaura, és senyal de
maduresa democràtica. La reacció sorgeix de dues enfadades,
una per l’estupidesa del fracking i el que hem vist que significa,
i l’altra per la manera com es tracta a la gent en les decisions
que l’afecten. Com si fóssim ciutadans immadurs que no podem
decidir qüestions claus, encara que en tinguem tota la informació.
El dret a decidir i el lideratge
La de Riudaura, la de la mobilització ciutadana que genera
resultats, és la manera de tornar a recuperar allò que és nostre, el
dret a decidir, el dret a reclamar que el poder ve del poble i qui
governa l’ha d’aconseguir dia a dia i no només en unes eleccions. El
lideratge, com el respecte, es guanya, no ve donat u
Llorenç Planagumà, Geòleg i membre del CST

Restes d’un antic pou de petroli al municipi de Riudaura. Foto: ©trepax.com

DEPANA OPINA SOBRE EL FRACKING
I EL MODEL ENERGÈTIC

L

es informacions aparegudes als mitjans de comunicació
sobre les propostes de recerca de recursos energètics
al nostre país mitjançant fracking, han obert un debat que
no pot quedar limitat a un sol aspecte del problema. És
per això que reafirmem que cal seguir treballant intensament
a favor d’un ús més racional de l’energia i reduir el seu
malbaratament, sigui aquesta de l’origen que sigui. Aquest és
el gran repte de futur.
Una qüestió de model
L’essencial en la discussió energètica no és tant la font com
que el model no estigui literalment abandonat en mans
d’un oligopoli. Cal apostar per un model descentralitzat
de petites produccions realment netes. Cal aconseguir de
forma prioritària una reducció de la generació d’energia
basada en els combustibles fòssils, i apostar decididament
per les energies renovables.
El mètode extractiu per fractura hidràulica, anomenat
fracking, encara poc conegut a casa nostra i que ens
arriba després d’haver estat aplicat de forma alarmant
als Estats Units, pot fer possible extraure el gas retingut en
roques que fins ara no eren explotables. Les afectacions
ambientals d’aquest sistema, però, són greus. En especial el
gran consum d’aigua necessària i el perill de contaminació
dels aqüífers. En tot cas, el model, tal com ens ha arribat,
ens sembla del tot inacceptable en el nostre entorn. És
evident que el gas no ha triat el lloc on es troba, i això
pot comportar haver de situar el pou extractiu en espais
naturals o en llocs paisatgísticament o social sensibles
que invalidin del tot la seva realització. La quantitat
d’hidrocarburs fòssils és finita i, tard o d’hora, l’actual
societat energèticament dependent d’ells, s’haurà de
replantejar.
A mesura que es van exhaurint els jaciments més
assequibles, es tornen a explotar els que en un primer
moment s’havien considerat no rendibles. Llavors, com
va passar recentment al golf de Mèxic, la cobdícia de
les grans companyies fa que es superi el límit dels riscos
acceptables pel que fa a la seguretat mediambiental i de
les persones; fins i tot alguns són explotats sense cap tipus
d’avaluació d’impacte ambiental.
Preguntes pendents de resposta
Direm però que, en abstracte, una part dels jaciments
permetria ser explotada amb repercussions ambientals
menys agressives, però no hem trobat cap exemple
comprovable en els casos dels que hem tingut coneixement.
Se’ns plantegen molts interrogants. Cal destacar-ne dos:
u Seguiria aquest mètode essent rendible si es pogués fer
un ús més responsable de l’aigua?
u És tècnicament possible protegir adequadament les
parets del pou, per minimitzar el risc de contaminació
d’aqüífers?
Món local, món global
Com passa amb la resta de recursos naturals (agricultura,
pesca, minerals...) és preferible la proximitat al lloc de
consum. Disminueixen els costos ambientals i energètics així
com els riscos derivats del transport. També disminueixen
la dependència energètica de l’exterior i els impactes
mediambientals en origen, que pel fet de tenir lloc en
països llunyans, no deixen pas també de produir-se.
No oblidem que els més grans desastres ambientals s’han
originat en el transport d’hidrocarburs. Casos com els del
Prestige o l’Exon Valdez, han tingut uns impactes catastròfics
per tots coneguts u DEPANA
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ESPECIAL ASSEMBLEA
ASSEMBLEA GENERAL 2013 DE DEPANA

L

’Assemblea General de socis de DEPANA, que va tenir lloc el dissabte 16 de març al matí, enguany
va canviar d’escenari. No ens vàrem reunir a la seu del carrer Sant Salvador, sinó a una preciosa
aula al si de l’espai arbrat del Bosc de Turull, a prop del Parc Güell. Com ja sabeu, gràcies a un acord
establert amb l’Ajuntament de Barcelona, la nostra entitat en pot fer ús per tasques d’educació ambiental i viver de llavors d’arbres.

Anàlisi econòmic i auditoria
Per començar, el Tresorer Lluís Toldrà va fer un anàlisi ràpid del balançoeconòmic, destacant que
durant l’any 2012 s’ha produït una contenció clara i dràstica de les despeses, però al mateix temps
una minva previsible dels ingressos, especialment a causa de la reducció a anècdota de les aportacions via subvencions de les Administracions, per les retallades. Aquestes aportacions oficials es limiten
al projecte Parc a Taula, amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, i el ja citat conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona per activitats d’educació ambiental aprofitant l’àmbit del Bosc del Turull.
Després, la representant de l’auditoria, Elisenda Claveria, confirmà que els comptes de l’entitat estan
en regla i que hi ha prou liquidat als bancs per garantir un funcionament que permeti assolir els objectius realistes fixats.
Memòria d’actuacions
Joan Cuyàs, el President, va comentar els diferents projectes i campanyes en què està involucrada
DEPANA, com ara la del Pas de l’Estret, sobre el comerçoil•legal de macaques al Marroc, la captura i
tinença d’ocells fringíl•lids, la campanya en contra de l’energia nuclear, o el seguiment de l’ós bru als
Pirineus.
Per la seva part, José García, el Vicepresident i el nostre ‘home fort’ al delta del Llobregat, comentà
els treballs esmerçats en aquest espai, amb l’esforçoingent que ha suposat la implicació de DEPANA
en l’oposició al projecte EuroVegas, una amenaça que afortunadament s’ha allunyat. En Jose explicà,
però, que la lluita queda en peu per aconseguir que els espais del delta que no han estat arrabassats
per polígons i infraestructures diverses, incloent-hi el Parc Agrari, acabin esdevenint per fi Parc Natural.
També posà l’èmfasi en l’aflorament per la lluita contra EuroVegas, d’una base social molt polivalent,
entre ecologistes, camperols, artesans i gent del territori en general, disposada a frenar les amenaces
periòdiques contra tan valuós espai.
Jordi Cebrian, com a representant del grup d’activitats de DEPANA, va fer un repàs de les diferents i
nombroses activitats portades a terme, destacant l’augment significatiu de participants en les sortides i
la molt bona acceptació que han assolit. En total, el 2012 es varen organitzar 20 sortides, 4 activitats
forestals, 2 cursets, 5 xerrades i es va participar en 2 fires.
La directora de la nostra revista, Duaita Prats, va manifestar la seva satisfacció per la qualitat, rigor
i diversitat dels temes tractats a les tres publicacions de L’Agró Negre al llarg de l’any, el vuitè en que
s’edita. Aprofità per expressar el seu agraïment al Consell de Redacció i a tots els qui han col•laborat
a fer possible aquest projecte de difusió de les tasques de l’entitat, i d’educació i divulgació ambientalista. No va poder obviar, però, alertar de la dificultat extrema per trobar empreses o entitats
disposades a col•laborar per ajudar a finançar la publicació.
Francesc Beni, representant de DEPANA a la Comissió d’àrids, explicà l’estat actual d’aquest sector,
qüestionant que no s’hagi aprofitat l’estancament en l’extracció d’àrids causat per la crisi immobiliària
per endegar un model més sostenible de restauració de les explotacions exhaurides.
I Puri Canals, representant de DEPANA als organismes internacionals, ens va parlar de les seves intervencions a les cimeres del MedPan i la UICN a Corea del Sud i a Turquia, respectivament.
Programa 2013
El punt següent fou el programa d’actuació per a 2013. Jordi Gimisó es va presentar com a nou
representant de DEPANA a Collserola, i Albert Molero explicà la recent formació d’un Grup de comunicació per potenciar l’ús de les noves tecnologies, com ara el web i les xarxes socials. El programa
2013, com tots els punts anteriors, es va aprovar per unanimitat, i també el pressupost econòmic per a
l’exercici de 2013, on es preveu un equilibri entre ingressos previstos i despeses.
Composició de la Junta Directiva
La Junta Directiva va quedar ratificada per unanimitat, amb l’advertiment de què aquest 2013 és el
darrer exercici en què la majoria dels integrants tenen previst seguir en els seus càrrecs, i que caldria
que sorgeixin noves candidatures. Es va proposar una quota per a aturats, es va parlar del tema
candent del fracking i Puri Canals va lamentar que l’entitat no es pronunciï clarament en contra de
l’exploració d’hidrocarburs que es pretén fer al litoral català, a la qual cosa el President va dir que és
un tema ben complex i en fase d’anàlisi.
Tractats tots aquests punts, la taula va donar per finalitzada l’Assemblea u OM i JC
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al NATURAL

RAMON FOLCH
Per Duaita Prats

D

octor en Biologia i titular de la càtedra de Metatècnia
Ambiental i Socioecologia, Ramon Folch va ser
professor de botànica en els seus inicis, i ha viscut una llarga
carrera al món de les ciències ambientals. Present els 70 en el
naixement de DEPANA, fou després responsable dels serveis
ambientals a l’administració pública catalana i, quan Espanya
encara no era un país integrat a les comunitats internacionals,
treballà per a la UNESCO col•laborant amb el tercer món. Els
darrers vint anys exerceix des del seu estudi professional com
a assessor en temes d’urbanisme, d’estructures territorials i,
sobre tot, d’eficiència energètica.
Tot plegat li dóna una visió privilegiada del que ha passat i el
que pot passar en el nostre petit planeta. I així ens ho explica
en el seu preciós refugi del Pla de l’Estany, on aquest expert
que ha fet de la professió i els gestos quotidians, una “personal
manera de ser part de la solució, abans que del problema”, viu
amb serenor una dolça maduresa.

“HEM D’APRENDRE A
REINSTAL•LAR-NOS EN EL MÓN”
La teva relació amb DEPANA ve de ben
lluny... I tant! Vaig estar present en els
inicis de l’entitat, a principis dels 70, com un
dels socis fundadors. Llavors era professor
de botànica de la Universitat de Barcelona
i tenia una actitud reactiva davant les
agressions que veia perpetrar a les matèries
que estudiava i ensenyava. D’això han
passat 40 anys i no he canviat d’opinió, però
el fet d’anar veient com la nostra manera
d’ocupar el territori es converteix en lesiu
pel manteniment dels sistemes naturals, m’ha
portat cap a un altre punt d’observació.
Personalment soc crític davant les polítiques
que ‘negocien l’armistici’ amb el medi a
base de decretar lleis el moment just abans
del desastre, sense construir una autèntica
governabilitat en un sentit ampli.
Qüestiones, doncs, la manera d’actuar
tant dels nostres polítics com de la gent
en general. Els darrers 50 anys, és com si
tots plegats haguéssim embogit. En comptes
d’implantar sistemes productius generadors
de valor afegit, hem instaurat sistemes
basats en l’espoli i el deteriorament. O sigui,

que quan la societat havia evolucionat del
sector primari al secundari, i després al
terciari, vàrem tornar al primari extractiu,
a la pura ‘mineria’: triturar-ho i vendre-ho
tot, sense mesura ni estudis previs. Fer el
forat, extreure, deixar-hi la runa i buscarne un altre. Ho dic en clau de metàfora,
però explica bé l’actitud en la utilització
del territori, ja parlem d’infraestructures
viàries, d’indústries, o d’edificacions
residencials, tant és.
Això explica en part l’actual situació
econòmica que patim? Sí. Amb aquesta
manera de fer s’ha imposat una perversió:
hem confós l’instrument amb la finalitat. No
es pot construir, posem per cas, una autopista,
si aquesta no té una clara utilitat i una
empresa capaç de fer-la i mantenir-la. En
canvi, aquí, ha estat l’existència d’aquestes
empreses la que ha determinat la necessitat
de fer l’autopista, o el grup de cases, o el
que sigui. No vull dir que les empreses no
hagin d’existir, però sí que la seva dimensió i
actuacions han de ser proporcionals amb les
necessitats reals.

Hem viscut uns anys on es feia de tot a tot
arreu, i ho paguem! Hi ha set autopistes de
l’estat espanyol ara mateix en fallida i a
concurs de creditors, milers i milers de pisos
buits, trens d’alta velocitat que es poden
qualificar de catàstrofe… Només la línia
Madrid-Barcelona-Girona acredita una
genuïna economia d’escala, cap altra. És
de calaix! I degut a què el lobby de trens
d’alta velocitat necessita seguir existint,
insisteix en més i més construcció de
recorreguts, encara que no tinguin sentit.
Som la riota del món!
Era previsible? Ho era. Molts ho veiem venir!
Ens vàrem afartar de suportar somriures
mofetes envers els nostres advertiments.
Però ni en les pitjors previsions pensàvem
que s’arribaria als límits del que s’ha fet. Un
deute públic espanyol de 870.000 milions
d’euros, és una barbaritat! Tot plegat amb
accions que, a més de deteriorar la realitat
territorial, no generen cap valor afegit. És una
economia basada en processos especulatius,
en beneficis per inflació, i en ‘externalitzar’
les responsabilitats de les actuacions.

“Som víctimes, però alhora també agents i n’hem de ser conscients. De moltes perversitats,
en som còmplices. Hem de veure què hi podem fer amb un munt de petites i grans actituds”.
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Què és la natura?
“La natura és la realitat. És a dir, tot, sigui
preantròpic o fet pels humans, que som natura.
Fins i tot les construccions, el formigó, una
carretera asfaltada o una línia elèctrica, són
estats quàntics d’elements preantròpics. Ens ho
hauríem de mirar d’aquesta manera. Els camps
o els boscos secundaris, bé que ‘naturals’,
són ‘artificials’ respecte als sistemes que
substitueixen. La immensa majoria de paisatges
tinguts per naturals són en realitat artefactes
afaiçonats per la mà humana. Que totes aquestes
transformacions ens plaguin o no, ja és una altra
cosa. Tanmateix, aquesta saludable amplitud de
mires ens pot fer caure en la confusió, perquè no
tots aquests estats quàntics són equivalents. A
fi de no fugir del fonamentalisme per caure en la
laxitud, podríem dir que són naturals els espais la
demanda energètica dels quals, durant el dia, no
supera la constant solar, i és nul•la durant la nit.
Això significa que tota l’energia que necessiten
és la que reben del sol. La natura, doncs, seria la
part de la biosfera que viu de capturar l’energia
solar in situ i sincrònicament. No és una definició
instintiva, però... qui ha dit que l’instint ens
permet entendre la complexitat?”
Creativitat zero. Si agafo un quilo de
farina, el pasto i en faig pa, tinc una relació
equivalent: 1 kg de farina i 1 kg de pa. La
farina val 1 i el pa el venc a 2, per que hi
he aportat un valor afegit. Correcte. Però
aquí, hem agafat la farina a 1 i directament
la hem revenut a 2. El que la comprava la
venia a 3, i així successivament. Ja es veu que
això no aporta res i no té raó de ser. No
podia acabar bé! Ara tenim el mateix quilo
de farina a 8 euros, i no hem sigut capaços
de generar cap pa.
I com ho connectes amb el tema natural?
Ben fàcilment: un sistema així de corromput,
és intrínsecament destructor. Aniquila la
moralitat de les relacions econòmiques.
I on els valors ètics no compten, com hi
vols plantejar qüestions com el respecte
pel medi? A més, com deia, això no
es soluciona dictant una resolució que
prohibeixi matar la mallarenga, sinó
mutant el sistema econòmic.
No és poca cosa! Abans de la castanya
encara n’estàvem més lluny. Ara ens han
resituat de cop a la realitat i és el moment
de rescatar el sentit de la responsabilitat
de les persones. Som víctimes, però alhora
també agents, tenim un paper i n’hem de
ser conscients. De moltes perversitats, en som
còmplices. Hem de veure què hi podem fer
cadascun de nosaltres amb un munt de petites
i grans actituds. Si des de l’obscurantisme del
paleolític hem estat capaços de progressar
fins a les societats democràtiques, ara
que tot està ‘garbuixat’ hem d’aprendre
a reinstal•lar-nos en el món. La resta és un
corol•lari que en deriva.

“La disponibilitat assequible de recursos energètics, aviat serà crítica. S’albira un futur impossible
per tot el que funcioni amb combustibles fòssils,
més per impagables que per inexistents”.

En termes de planeta, on situes el major
conflicte ambiental? En el context energètic.
El problema ja era gran amb les demandes
del primer món, i ara amb l’esclat del tercer
món, on a més no contemplen les energies
alternatives, s’ha tornat una amenaça
manifesta. La disponibilitat assequible de
recursos energètics aviat serà crítica. I a 30
o 40 anys vista, dramàtica. No ho dic jo, ho
diuen les companyies petroleres i gasístiques,
que comencen a fer explotacions a llocs
inversemblants. S’albira un futur impossible
per tot allò que funcioni amb combustibles
fòssils, més per què seran impagables que
per inexistents.
Haurem de confiar que el progrés hi faci la
seva... Encomanar-se a la incertesa futura, no
és una tàctica recomanable. Ara mateix, en
la línia del que es pot descobrir, només tenim
oberta la investigació en energia nuclear de
fusió, un ‘potser’ que hauria d’arribar abans
de l’agreujament crític del sistema. I això
està a tocar! A més, no soluciona el tema de
l’automoció, només el dels subministres fixos.
Llavors, què fem? Modificar determinades
comoditats de present en funció d’escenaris
imaginats. La major part de la humanitat
no ho sap fer, només reacciona davant la
compulsió del moment. En tens un exemple
ben proper en l’esclat de la bombolla
immobiliària, que ha enganxat a tanta i
tanta gent. Per la meva part, a aquestes
alçades he acabat acceptant que els humans
no som capaços d’ajustar la nostra actuació
a la previsió. No obstant això, determinades
minories sí ho són, i a vegades tenen
responsabilitats polítiques que els permeten

governar en aquest sentit. La diferència rau,
doncs, en pertànyer o no a una col•lectivitat
on els grups minoritaris que prenen les
decisions transcendents tinguin en compte
aquests escenaris de futur. Les bondats de la
democràcia, lamentablement, a vegades són
qüestió de sort. Potser no sona bé, però és la
meva conclusió sincera.
M’he de desesperar? No ho voldria, al
contrari! No es pot contribuir a la felicitat
del món des de l’angúnia personal. Jo no ho
faig. Encara que caigui tot a trossos, hi ha un
moment en què has de dir-te: “si no sóc feliç,
no generaré solucions”. I com a formiguetes
que som d’aquest gran univers cadascun de
nosaltres, el que podem i hem d’aportar són
solucions a l’escala individual. Aquesta és la
nostra humil i, alhora, major tasca en favor
del medi u

QÜ ESTIONA RI B R E U
Nom complet: Ramon Folch i Guillèn
Lloc de naixement: Barcelona
Viu: entre Barcelona i el Pla de l’Estany
Un bonic record d’infantesa: els estius a
Vallvidrera
Un paisatge: el que combina l’espai
agrícola i forestal, amb un relleu
ondulat
Un avenç ambiental: el rescat de la qualitat de l’aigua dels rius catalans
Un animal: el gos
Un desig: que Catalunya recuperi la seva
sobirania
L’Agró Negre de DEPANA

17

la MISCE
PRESENTACIÓ A ABRERA DE LA CAMPANYA “2013, ANY DEL LLOBREGAT”

L

’any 2013 ha estat declarat “Any del riu Llobregat”, una iniciativa d’entitats ecologistes i cíviques aplegades a la Plataforma
Llobregat SOStenible, de la que forma part DEPANA, i a la que s’hi
han sumat 16 ajuntaments del Baix Llobregat.
Es tracta d’atorgar un reconeixement al riu per tal d’assolir els objectius
de la Directiva Marc de l’Aigua, que obliga que els nostres rius estiguin en
bon estat ecològic de cara al 2015. Així, també fem difusió del riu Llobregat, dels seus valors i oportunitats, amb un ampli ventall d’activitats
divulgatives però també participatives i amb la creació d’una comissió
de seguiment.
La presentació de la campanya als ajuntaments es va fer aquest febrer
a Abrera, tot i que el tret de sortida fou la primera reunió de treball
de 2011, i va comptar amb la presència d’alcaldes, regidors i tècnics
de medi ambient dels Ajuntaments del Baix Llobregat, i membres de la
plataforma Llobregat Sostenible, a més d’altres signatàries del manifest
Rius amb aigua, rius amb vida. Recuperem el Llobregat.
Entre les activitats programades destaquen les jornades El Llobregat que
volem a Molins de Rei, amb conferències, taules de debat i exposició
d’experiències en projectes de restauració de l’estat ecològic del riu.
Durant tot l’any també s’organitzaran activitats adreçades a apropar
el riu a la població amb caminades i bicicletades populars, una marató
ornitològica, una exposició itinerant o iniciatives com el Fem Neteja, o el
Mulla’t, que tan bé estan funcionant u

EL CANVI CLIMÀTIC, ENCARA PITJOR

E

l que fou l’any 2006 autor de l’estudi de la comissió intergovernamental sobre el canvi climàtic, Nicholas Stern, referència
mundial tant pels governs com per les entitats ecologistes, acaba de manifestar que la situació és encara pitjor del que preveien els seus models. En una intervenció dins d’un àmbit tan poc sospitós de sensibilitat ambiental com és el Fórum de Davos, el
professor va admetre que “mirant enrere, podem ara afirmar que vàrem subestimar i molt els riscos. El planeta i l’atmosfera sembla que estan absorbint menys carbó del que preveiem, i les emissions estan augmentant amb molta més força. Per tant, els efectes
que comportarà aquest increment succeiran molt més ràpids del que esperàvem”. Segons Stern, al ritme actual d’emissions el
planeta s’arrisca a patir un increment al voltant dels 4º C, amb els desastres ambientals que això comportaria u JC

DEPANA I PARC A TAULA 2013

P

arc a taula és un programa de desenvolupament
econòmic, promogut per la Diputació de Barcelona,
que pretén destacar mitjançant la gastronomia la producció artesana, la viticultura de proximitat i de qualitat, i els
valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs.
Parc a taula va directament dirigit a aquells agents privats
que, a través de la seva activitat, ajuden a conservar, a valorar i divulgar espais naturals de la província de Barcelona.
Enguany participen del Parc a taula nombrosos allotjaments,
restaurants, cellers i establiments, així com productors dels sis
parcs inclosos en el programa, que són: els parcs del Garraf
i d’Olèrdola (des del 2001), el Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac (2004), els parcs de la Serralada Litoral i
del Foix (2008) i el Parc del Montnegre i el Corredor (2012).
Les activitats de Parc a Taula comprenen, entre altres:
u PROJECTES DE COOPERACIÓ AMB LA FUNDACIÓ
u BANC DELS ALIMENTS
u EXPOSICIONS D’ART ALS CELLERS
u RUTES ENOGASTRONÒMIQUES A INDRETS EMBLEMÀTICS DEL PATRIMONI NATURAL
u DESCOMPTES A RESTAURANTS VINCULATS
Podeu trobar informació de Parc a Taula als 10 mercats escampats pel territori català .
>>>

MERCAT MES 		

DIES

21è
22è
23è
24è
25è
26è
27è
28è
29è
30è
31è
32è
33è

23 i 24 Tordera
27 i 28 Gavà
12
St Llorenç Savall
8
Vilanova i la Geltrú
6
Castellar del Vallès
3 i 4 Argentona
14
Mataró
29
Begues
6 i 7 Vilanova del Vallès
30 i 1D Canyelles
6 i 7 Sant Celoni
8
Mura
18
Matadepera

MARÇ 		
ABRIL 		
MAIG 		
JUNY		
JULIOL		
AGOST		
SETEMBRE
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
DESEMBRE
GENER (2014)

LLOC

Per a més informació:

www.diba.cat/parcsn
www.depana.org

la MISCE
JA TENIM EN MARXA EL NOSTRE VIVER
DEL BOSC DE TURULL

C

om ja us vàrem avançar, després de molts anys de pagar costosos plançons
a vivers ara ham pactat un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per
poder instal•lar el nostre viver forestal. Aquests viver és gestionat pel Grup
d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA, i es fa servir per a les activitats de reforestació que l’entitat té en marxa.
Doncs bé, com veieu a la foto on en Xavier Torrens dóna explicacions als assistents, la instal•lació inicial ja es va portar a terme amb els voluntaris d’aquest grup, i
les nostres alzines i roures podran créixer molt bé en aquest indret del barri del Coll.
Dintre del conveni, també es van acordar activitats d’educació ambiental per a les
escoles del voltant del Bosc de Turull i també per altres associacions del barri del
Coll. Ja ens han visitat cinc centres d’ensenyament de diferents nivells, que són a
prop del bosc u

Vols col·laborar amb el viver de DEPANA?
Escriu-nos un correu a info@depana.org
Necessitem voluntaris/es per fer créixer les llavors dels
nostres futurs boscos!

DEPANA S'ADHEREIX A UNA XARXA PER PROTEGIR LES ABELLES
Entitats i ciutadania demanen la prohibició dels neonicotinoides i els fenilpirazols, neurotòxics que afecten a les poblacions de Apis
mellifera i d’altres insectes beneficiosos.
En els darrers mesos hem sabut que les abelles estan en perill i també que, com amb
tantes altres coses, l'activitat humana hi és al
darrere.
Insecticides neurotòxics com el Flufenoxuron,
les maten (fins i tot els fabricants reconeixen
que mata les seves larves), i a altres insectes
pol•linitzadors que són també molt importants en els ecosistemes de boscos i en les
hortes. El govern gallec i els productors de
paper es proposen ruixar Flufenoxuron sobre els nostres boscos per eradicar un brot
de corc dels eucaliptus, augmentant els seus

beneficis a costa de la vida silvestre i dels
ecosistemes de Galícia. L'aigua subterrània
serà contaminada per aquest plaguicida,
que entra a la cadena alimentària.
Atesa la nombrosa oposició de persones i
entitats aviat es portarà a terme una nova
votació a la Comissió Europea, que ja s'ha
endarrerit per la pressió entre d'altres del
lobbing espanyol, amb el ministre Cañete al
capdavant. Tampoc les empreses productores, Bayer i Sygenta, s'han quedat callades
i prediuen la pèrdua de 50.000 ocupacions
i 4.500 milions en guanys. Però el que no

OBSERVACIÓ D’OCELL SEDÓS
A LA VAL D’ARAN

diuen, és que aquesta xifra és una minúcia si
es compara amb els 153.000 milions d'euros
que generen les abelles al pol•linitzar lliurement altres cultius.
Per això la pressió ciutadana creix (2.5
milions van signar la petició europea de
firmes) i moltes ONGs, com Ecologistas en
acción, Greenpeace, SEO/Bird LIfe o WWF
han alçat la veu. DEPANA s'uneix a elles en
la Red para la prohibición de los plaguicidas
neurotóxicos, per eradicar aquests pesticides
a tota la UE u Eva Yus

E

ls passats 17 i 18 de gener el
nostre company i expert en ós
bru, Marc Alonso, va veure dos
Ocells sedosos (Bombycilla garrulus) al municipi de Naut Aran, camí
de les pistes d’esquí de BaquèiraBeret.
La zona era una solana de prats amb
alguns arbres aïllats i petits boscos
de roures i freixes, a uns 1.500 metres s.n.m. Aquesta espècie cria a la
taigà escandinava i a l’hivern fa moviments irruptius (erràtics) en funció,
entre d’altres factors, de la disponibilitat d’aliment, que la poden fer
desplaçar molts quilòmetres de les
seves zones habituals d’hivernada.
A Catalunya la seva observació és
excepcional, malgrat que posteriorment el 8 de febrer es va poder veure un individu a Pont de Suert a la
vora del riu u Toni Aparicio
L’Agró Negre de DEPANA
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ACTIVITATS
LES ACTIVITATS DE DEPANA D’AQUEST HIVERN

UNGULATS, TINES I CEPS,
ELS PROTAGONISTES

foto: jordi cebrian

La Vall de Flequer amaga un
tresor excepcional des del punt de
vista històric i etnològic: conjunts
de velles tines de vi, construïdes en
pedra seca, al si d’un paisatge avui
dia dominat pel pi blanc i fa dos
segles ocupat per extenses vinyes.
Al delta cal destacar l’observació
de 8 morells de plomall, 19 martinets de nit, 1 bec planer, 1 bec
d’alena, 1 becadell sord, 15
flamencs al riu, i quantitats importants d’altres ànecs, com 173
morells cap-roig o 163 grisets.
Són 93 espècies, que sumades a les
observacions realitzades en dies
anteriors i posteriors, sumen 114.
A Les Planes de les Llambardes
l’excursió transcorregué per un paisatge de mosaic, de vinya i conreu
de cereals, amb marges de roureda
romanent, i una orla de bosquines
de pins de pi blanc i pinassa, de
vegades amb un mantell emergent
d’alzines i arbustos mediterranis.
20 L’Agró Negre de DEPANA
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es de desembre de l’any passat
fins al març d’enguany, el grup
d’activitats de DEPANA ha portat a
terme sis sortides ben diverses i dotze activitats forestals, organitzades
aquestes pel GAF. I la paraula que ho
pot resumit tot plegat ha estat “diversitat”, en els objectius de les sortides,
en els paisatges naturals explorats i en
els aspectes analitzats.
Sorprenents pous de glaç
El dissabte 15 de desembre es va fer
una original excursió circular amb sortida i arribada al poble de Castellterçol, per veure tot un seguit de pous de
glaç perduts per la contrada, de la mà
d’un membre de l’Ecomuseu del Consorci del Moianès. Com ens explica en
Lluís Martín, responsable de la sortida,
s’oferia “la possibilitat de descobrir un
ginys que durant segles i fins ben entrat
el segle XX s’empraven per preservar i
vendre glaç. Alguns són tan grans que
poden ser visitat per dins, com el de la
Ginebrada, i altres de tan espectaculars
com el de Can Revitllat”. Els pous podien
abastir d’aigua fins i tot la gran ciutat,
ja fos per motius mèdics o gastronòmics.
Cens d’ocells al delta
Passades les festes de Nadal, vam fer
el tradicional cens d’ocells hivernants al
delta del Llobregat, activitat dirigida
pel nostre company Raül Bastida, en
col•laboració amb la plataforma SOS
Delta. Com és norma, es van prospectar
aquelles zones no estrictament protegides, a fi de fer palès un cop més la
importància dels camps de conreu, les
basses, els bosquets de ribera romanents, les jonqueres i els erms salobres,
les pinedes de pi pinyer i el tram final
del riu Llobregat com a refugi hivernal
d’un munt d’ocells. Tot aporta raons de

pes per demanar que es declari Parc
Natural el delta del Llobregat no afectat per construccions i infraestructures.
Cal destacar l’observació de 8 morells
de plomall, 19 martinets de nit, 1 bec
planer, 1 bec d’alena, 1 becadell sord,
15 flamencs al riu, i quantitats importants d’altres ànecs, com 173 morells
cap-roig o 163 grisets. En total, 93 espècies diferents, que sumades a les observacions realitzades en dies anteriors
i posteriors, sumen 114.
Un munt de petjades a Alòs d’Isil
El cap de setmana 26 i 27 de gener
es va poder fer una de les sortides
d’hivern emblemàtiques de DEPANA, la
recerca de petjades i rastres a la neu
per camins al voltant de la petita vila
d’Alòs d’Isil, al Pallars Sobirà. Va sorprendre i emocionar la gran abundància de petjades de diferents ungulats i
el seu fàcil albirament: cabirols, cérvols,
daines, isards. També es van poder veure àguiles daurades, aligots i un bonic
trencalòs en vol, i en Toni Batet ens va
fer cinc cèntims de l’estat del seguiment
de l’ós bru, a més de mostrar-nos el funcionament d’un parany fotogràfic.
Belles tines velles
El dissabte 16 de febrer la destinació
va ser el sector més proper al riu Llobregat del parc natural de Sant Llorenç
de Munt: la Vall de Flequer, de la mà de
Romà Rigol. L’indret amaga un tresor
excepcional des del punt de vista històric i etnològic: conjunts de velles tines
de vi, construïdes en pedra seca, al si
d’un paisatge avui dia dominat pel pi
blanc i fa dos segles ocupat per extenses vinyes. Vam poder veure les tines
de les Tosques, de l’Esculledeta, d’en
Ricardo… “La dificultat de transport i
comunicació imposada pel relleu –ens
comentava en Romà- n’és l’origen, ja

ACTIVITATS

foto: jordi cebrian
que el trasllat de raïm cap a les planes
habitades devia ser tan carregós, que els
vinyaters van optar per construir les tines a
la mateixa muntanya”. Les tines probablement varen ser construïdes a mitjans o principis del segle XIX, i van ser abandonades
a finals d’aquell segle, quan la fil•loxera
arrabassà bona part de la vinya.
Reforços pel GAF
El dia següent es va fer una actuació forestal d’eliminació de plantes invasores a la
pineda de Gavà, bàsicament l’enfiladissa
miraguà de jardí. Els esforçats participants
en l’activitat van recollir uns 3 metres cúbics
de planta invasora… juntament amb més
d’1 metre cúbic d’escombreries. Tot caminat
per aquesta atapeïda pineda, van ensopegar amb un exemplar de pi pinyer força
imponent, que mereixeria ser distingit com
a arbre monumental.
Darrerament el GAF s’ha vist enfortit amb
un grapat de nous i entusiastes voluntaris,
que han participat en dues activitats de
sembra i recol•locació d’aglans i plançons
de roures, alzines i aladerns, i en el muntatge del viver de DEPANA al Bosc de Turull,
que com ja hem explicat ha quedat a la
disposició de la nostra entitat per activitats
forestals o d’educació ambiental. D’aquest
caire han estat les portades a terme per
l’Olatz i el Raül amb esplais i escoles de
la ciutat. L’educació ambiental fou també
l’objectiu de la passejada per Colls dirigida per Teresa Sabater, amb la participació de nens i nenes del Col•legi Pius X.
Ceps entre mosaics
El diumenge 3 de març hi havia un interessant itinerari circular dirigit per Romà Rigol a les Planes de les Llambardes, ben a
prop de La Llacuna. Un dels al•licients era
la contemplació d’una cinquantena llarga
de ceps molt baixos, escapçats i revellits,
amb un aspecte que sembla modelat per
podes molt rigoroses, molt cepats, rabas-

suts i recargolats, alguns de més d’un pam
de diàmetre. L’excursió transcorregué per
un paisatge de mosaic, de planes amb
vinya i conreu de cereals, amb marges de
roureda romanent i una orla de bosquines
de pins de pi blanc i pinassa, de vegades
amb un mantell emergent d’alzines i arbustos mediterranis.
Ens vam aturar en indrets d’una gran bellesa com quan es creua el riu Foix, envoltat
de roures i freixes, ben a prop d’on s’hauria
de trobar el seu naixement, poc més endavant al cassot del Mas de Pontons amb les
seves torres de defensa, o també a causa
dels petits detalls que ens ofereixen les primeres orquídies en florir, i l’abellera fosca.
Altres protagonistes de la sortida van ser
els ocells, en especial l’amagadís durbec.
Colls i Miralpeix
Sota un cel cobert i amb pluges
intermitents, els participants de la sortida
dels Colls i Miralpeix gaudiren d’una
agradable i fàcil caminada de prop de 9
km entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, tot
resseguint el camí de ronda, entre la via
del tren i els penya-segats calcaris que
s’aboquen al mar. Activitat organitzada
amb els companys de l’Associació catalana
d’Oceanògrafs i Oceanògrafes (ACOIO),
malgrat les limitacions imposades per
l’onatge crescut i la pluja es varen poder
examinar diferents organismes marins,
com ara cargols de mar, algues verdes i
marrons, observar diferents ocells, com la
merla blava i la gavina corsa i admirar
el sortidor d’aigua marina d’un bell
bufador natural foradat al rocam.
Xerrades
I per acabar cal fer breu esment de les
quatre xerrades que es van organitzar
des de DEPANA. La primera, fou a càrrec
de Marta Gumà, que ens va explicar els
detalls de la intensa Campanya del Pas de
l’Estret i la problemàtica de les macaques

A la pàgina esquerra, una tina la vall
de Flequer i els participants que reben
l’explicació del guia. A sobre, moment de
l’excursió a Les Planes de Les Llambardes.
del Marroc. A la segona coneguérem
l’estat de conservació i la importància
biològica del alguers de Mataró, gràcies
als companys de l’ACOIO. La tercera, que
tingué lloc al Centre Cívic de Can Deu,
va ser oferta per un gran coneixedor
del delta com és Raül Bastida, que ens
parlà dels valors naturals del delta del
Llobregat i les amenaces que encara s’hi
mantenen.
La darrera xerrada va ser la narració
visual del Toni Aparicio, del magnífic
viatge que va fer a l’illa de Borneo, a
la part malaia. Imatges d’orangutans,
langurs, i unes espectaculars plantes
carnívores, s’enriquiren amb tot un seguit
d’informacions pràctiques, molt útils per
a qualsevol viatger naturalista u
Jordi Cebrian (amb aportacions de Raül Bastida,
Lluís Martín i Romà Rigol)

El GAF s’ha vist enfortit
amb el reforç d’un grapat
de nous i entusiastes voluntaris, que han participat en
dues activitats de sembra
i recol•locació de glans i
plançons de roures, alzines
i aladerns, i el muntatge del
viver de DEPANA al Bosc
de Turull.
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Coordina: Toni Aparicio
EL WEB

Buy nothing new

http://www.elcaudelguille.net
Aquest web que us presentem està enfocat a la recerca del Parc de
Sant Llorenç del Munt. Creat per un membre de la secció d’investigacions
subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa, s’estructura en
els apartats de caus, rutes, barraques, entrades del mateix autor,
vídeos al respecte, enllaços d’interès i galeria fotogràfica. Malgrat
l’aparença de ser un web centrat en l’espeleologia, no n’és el motiu
principal i abunden les ressenyes d’itineraris molt ben documentats de
descoberta, de construcció de barraques de pedra seca, etc.
El bloc personal endevina un profund coneixement de l’espai i un fort
component de defensa ambiental; i així critica obertament i raonada
la contaminació del riu Ripoll o el tràfec de motos dins el Parc Natural
(no us en perdeu l’enquesta). Una font d’informació molt útil per
conèixer millor la Muntanya Alegre, que és l’antic nom del massís de
Sant Llorenç del Munt, i les serres que l’envolten u

EL LLIBRE

Els ratpenats de Catalunya
Autors: Carles Flaquer i Xavier Puig
Editada per: Editorial Brau (2012)

Habitualment poc tractats bibliogràficament, i culturalment menystinguts
quan no menyspreats, els ratpenats són possiblement el grup zoològic
menys conegut. Els seus hàbits nocturns, la seva mida relativament
petita i la inaccessibilitat del seu medi els han fet tradicionalment feina
d’especialistes. L’aparició d’aquest llibre, destinat al gran públic, ve a
omplir aquest buit.
Està estructurat en uns capítols introductoris on s’explica què i com són
els ratpenats, quin és el seu cicle vital, mètodes del seu estudi, i com
observar-los. Posteriorment es detallen les 30 espècies observades
a Catalunya amb fotos i dibuixos de l’espècie, mapes de distribució
i notes sobre la seva identificació i biologia. Els següents apartats
són diverses claus d’identificació en funció de si són animals actius en
refugi, dels caràcters cranials, o bé amb detectors d’ultrasons, entre
d’altres. L’últim capítol tracta de la conservació dels ratpenats i quines
mesures podem prendre nosaltres.
El preu assequible, el format reduït i un bon treball editorial, són motius
més que suficients per fer més engrescadors els vespres de les nostres
sortides al camp u
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L’impacte que la crisi econòmica ha tingut i té en la destrucció dels comptats petits rodals de boscos que
resten de quan Catalunya era sobirana. Article fet per en Josep Maria Mallarach sobre l’impacte de la
crisi econòmica en la no protecció/destrucció dels boscos més vells del país, anteriors a 1714.
Entre 2009-2010, el Centre de Recerques
i Aplicacions Forestals de la UAB va dur
a terme, per encàrrec del desaparegut
DMAiH, un inventari de boscos singulars
de Catalunya, entre els quals es compten
els petits boscos centenaris (en termes ecològics en diríem madurs o premadurs), que
ens resten. Els propòsit era “catalogar els
millors boscos a escala comarcal i de país,
atenent als usos i valors del bosc” (www.
creaf.uab.es/BoscosSingulars/index.htm).
Lamentablement aquell inventari, com
tants d’altres treballs importants per a la
conservació del patrimoni natural pagats
amb diner públic, no va donar peu a mesures
de protecció; va quedar desat, no s’ha fet
assequible per internet, ni es va trametre
a les oficines territorials del departament
responsable, de manera que els enginyers
forestals comarcals l’ignoren.
Una joia de boscos... desprotegits
Aquell inventari incloïa diversos tipus de
boscos singulars d’entre els què destaquen,
pel seu valor científic i ecològic, els boscos
vells o centenaris, dels quals en va inventariar
uns 200 de representatius de tot Catalunya.
La seva superfície total només suma 3.200 ha.
Es tracta de rodals molt petits, generalment
inferiors a 10 ha, que s’han lliurat de les tales
forestals des de fa sengles i per això tenen
una vàlua científica, ecològica i estètica
excepcionals. Són les joies més preuades dels
boscos de casa nostra.
Ara bé, d’aquestes 3.200 ha de boscos
excepcionals, resulta que pràcticament el
80% està fora d’espais naturals de protecció
especial, i només està realment protegit,
en números rodons, un 10%. ‘Realment’ vol
dir que es troba dins de reserves parcials
forestals o que s’ha adquirit en propietat per
protegir-lo o, si més no, que se n’han adquirit
els dret de talla mitjançant acords de
custòdia amb la propietat forestal. Per tant,
el 90% de la superfície de boscos centenaris
de Catalunya es troba, a efectes pràctics,
desprotegida, encara que siguin dins de la
xarxa Natura 2000.
La crisi que tot ho arrasa
La majoria d’aquests boscos singulars
desprotegits són de propietat privada. La
crisi econòmica ha fet reactivar l’activitat
forestal, que havia decaigut fortíssimament

realitzat l’any 2007 pels botànics E. Llop, A.
Llongan i A. Gómez-Bolea, de la Universitat
de Barcelona, va identificar 112 espècies
de líquens diferents, de les quals 45 eren
desconegudes a la Garrotxa.

abans del 2008, però els preus fan poc
viable l’aprofitament forestal de la majoria
de boscos del país, de manera que es
demana permís per tallar els poquíssim
boscos centenaris més assequibles, se’ls
dóna el permís sense problemes, i es tallen
naturalment. Resultat: els investigadors
que treballen en el tema estimen que,
aproximadament, la tercera part dels boscos
vells que figuraven inclosos a l’Inventari del
CREAF ja han estat tallats. Això no vol dir
que hagi desaparegut el bosc, sinó que ha
perdut el valor excepcional que tenia.
A la comarca de la Garrotxa, que fou
la primera de Catalunya on la ICHN va
inventariar els boscos madurs -segons els
autors de l’inventari-, aquests darrers anys
s’han tallat pràcticament tots els que queden
fora del Parc natural amb una sola excepció
que es va poder salvar in extremis: 15 ha
d’una fageda centenària que en té 35,
situada a l’obac de les Olletes, a l’Espai
d’Interès Natural del Collsacabra.
Conseqüències negatives
Quin impacte ha tingut això en la
biodiversitat? Molt alt, de ben segur, però
s’ignora perquè molts d’aquest rodals han
estat tallats abans que s’hi haguessin fet
inventaris. No és temerari afirmar que és
greu, perquè en els casos en què s’havien fet
prospeccions serioses, havien aparegut quasi
sempre espècies noves per a la comarca o el
país, de vegades fins i tot per a la ciència.
Per exemple, un estudi dels líquens presents
en tres rodals d’alzinars vells a la Garrotxa,

Pena de mort autoritzada
Com és possible que tot això hagi esdevingut
legalment? Senzillament, perquè la visió
reduccionista de l’administració responsable
(Direcció General de Patrimoni Natural)
que hauria de vetllar per l’interès general,
sembla que no va més enllà de considerar
que a aquests boscos venerables “ja els
havia arribat el torn de l’aprofitament”, i
són cecs a qualsevol altre valor diferent del
de la fusta, la llenya o la biomassa... com
ara el científic, estètic o espiritual, valors
que, tanmateix, reconeixen la majoria de
persones sensibles a la majestuosa bellesa
dels boscos centenaris!
El preu de la salvació
Fins aquí el problema. Mirem ara una
possible solució via custòdia del territori i
preguntem: quant hauria valgut protegir
aquest boscos vells comprant-ne els drets
de talla als seus propietaris? A partir dels
imports que la Diputació de Girona va
pagar per mitjà del programa Sèlvans
(http://www.selvans.eu/), quan va adquirir
els drets de tallada d’una cinquantena de
rodals forestals madurs de la demarcació
gironina (entre 1000-2000 euros/ha)
per crear mircroreserves forestals, es pot
estimar que amb uns 4-5 milions d’euros
es podrien comprar tots els drets de talla
-per 25 anys, sinó més- de tots els boscos
centenaris que estan greument amenaçats
de Catalunya!
Si les tendències forestals i polítiques avancen,
i el procés sobiranista segueix el seu camí,
ens podríem trobar que quan Catalunya
esdevingui un estat (sigui independent,
interdependent o federat) la majoria dels
seus boscos centenaris, testimonis que havien
sobreviscut quan Catalunya era sobirana,
hagin desaparegut per inconsciència d’uns,
ignorància dels altres i passivitat d’aquells
que ho podrien haver evitat u
Josep Maria Mallarach
Membre de la Comissió Mundial d‘Àrees Protegides, UICN
Membre de la Institució Catalana d’Història Natural
L’Agró Negre de DEPANA
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EN CONTRA
Vividors.

La part bona de la crisi és que està servint
per començar a posar fre a despeses públiques que eren
clarament prescindibles. Des del punt de vista ambiental,
l’ajornament o desestimació d’obres públiques ha estat en
molts casos un encert. Tanmateix, ja sabem que són situacions provisionals, atès que l’obsessió
per cimentar la nostra geografia
segueix més o menys incòlume en el
nostre ideari sòciopolític. Només cal
veure els aplaudiments que ha generat el desdoblament de l’eix transversal inaugurat a bombo i platerets
pel President de la Generalitat com
a “l’exemple d’obra d’un país que
decideix per ell mateix”. Ja els preguntarem (o no) als nostres fills què
els sembla pagar al 2030 el preu
gairebé quadruplicat d’una obra del
2012.
Nogensmenys, hi ha una altra cara: si
els pressuposts de les administracions
ja eren molt migrats en temes ambientals en temps de vaques grasses,
ara comencen a ser microscòpics. No
és cap novetat, atès que els gestors
públics d’espais protegits dependents del Departament d’Agricultura
de la Generalitat catalana ja estaven
acostumats a fer miracles amb la xavalla que els donaven. És molt meritori i diu molt en el seu
favor, però no podem confiar a la divina providència que
els parcs de la Generalitat segueixin existint.
El més llest de la classe és el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern Balear, Sr. Biel Company.
A banda de liderar el procés de privatització (perdó, de
racionalització, eficiència i ‘externalització’) dels espais naturals illencs, treu la tisora i considera que “s’ha acabat viure
del medi ambient”. És una afirmació si més no sorprenent,
perquè en puritat tots en vivim (no endebades, respirem),
i revela una visió ben estesa entre els patricis que ens go-
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vernen: que hi ha una plèiade de professionals d’uns afers
que són una autèntica inutilitat. En tercer lloc, relacionat
amb l’anterior, ja s’albira que el govern balear conceptua el medi ambient (a l’igual que el català i l’espanyol)
com el drap més llardós de la minyona de la Ventafocs.
Tot i així, aquesta tendència té àdhuc
coses positives, com posar fi al costum
ben arrelat dels nostres governants
d’’externalitzar’, quan hi ha recursos
interns i tècnics propis de sobres.
També i més important, a partir d’ara
podrem elaborar un llistat dels vividors en matèria de medi ambient i
apuntar-los a la llista negra inaugurada pel conseller. Al davant de tots,
caldria posar l’advocat que subscriu
aquest En contra, i als ecologistes.
Després, al Sr. Company, òbviament.
Sinó, haurà de treure els mots ambientals dels seu càrrec o cobrar un
33% menys del seu sou. No seria just
que ell “en visqui”, encara que sigui
parcialment. I també hi seran les empreses elèctriques que munyen els
nostres aires i rius, enduent-se uns beneficis declarats estratosfèrics i acollint al seu si arraconats expresidents
de govern. A més, s’haurà acabat de
pagar els costos de les nuclears quan
s’apropien sense rubor dels marges positius. I què cal dir
d’aquells que compren i venen espècies animals no permeses, com els fringíl•lids silvestres, i no els hi passa res...
Seriosament, més enllà de la ironia: s’està malmetent tot un
àmbit professional que fins fa molt poc era un sector emergent
i és un dels camps d’innovació tecnològica on som una mica
capdavanters. Des de DEPANA sabem que amb pocs diners
es pot subsistir, però també que el nostre entorn és la inversió
més segura pel futur del patrimoni social, cultural i humà del
nostre país. Si les abandonem al que s’anomena “el mercat”,
les perspectives són molt fosques u Lluís-Xavier Toldrà

