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Assemblea Aturem BCN World
L’URBANISME DE L’OCI I LA INDÚSTRIA
DELS CASINOS A LA CATALANA

E

l setembre del 2012 coneixíem la notícia d’un canvi d’estratègia per tal de captar,
aquest cop sí, la indústria del joc i dels casinos a casa nostra. Es deixaria instal•lar
Eurovegas a Madrid, mentre que al Cap de Salou s’alçaria un nou macrocomplex turístic:
el BCN World. Però, què s’amaga rere aquest suposat pla anticrisi?
L’urbanisme de l’oci recreatiu no és un nou
sector econòmic. Marina d’Or o Terra Mítica
són alguns dels macroresorts turístics que
enmig de promeses econòmiques i de llocs
de feina, s’han plantat al litoral mediterrani. Ara ja en coneixem molts dels seus
impactes: massificació turística, destrucció
d’hàbitats i del paisatge litoral, pressions
sobre l’ecosistema marí o destrucció de
feines locals.
Les 600 hectàrees de terrenys ja expropiades que pretén ocupar el BCN World,
no en són una excepció. La pressió humana
que actualment rep la Costa Daurada, fa
que els 10 milions de turistes que segons
els promotors captaria el complex no siguin
indiferents pel territori, sinó que acabin de
sobrecarregar el litoral tarragoní.
La disfressa de la mentida
Una forma sorprenent de disfressar aquesta destrossa ha estat l’anunci d’una gran
zona verda de 220 hectàrees. Malauradament, 90 corresponen a camps de golf
ja existents i 17 formen part de l’espai
natural de la Sèquia Major. Construïda el
1537 amb la finalitat de drenar les terres i
així guanyar zona de conreu, actualment la
Sèquia forma part del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN), i també de la Xarxa Natura
2000 amb el subtipus de Lloc d’Importància
Comunitària (LIC).
Alberga diverses comunitats típiques
d’ambients salins i d’aiguamolls que
queden reflectits en la Directiva per a la

conservació d’hàbitats, on es contemplen 7
hàbitats d’interès comunitari dels quals 2
són prioritaris. A més, pel que fa a la fauna, s’hi conserva una població natural de
fartet (Aphanius iberus), amb una distribució
mundial molt reduïda, i hi ha presència de
la tortuga d’estany (Emys orbicularis), una
espècie autòctona de Catalunya en perill
d’extinció.
Crisis afegides
Però la indústria i els lobbies del joc
afegeixen noves afectacions que encara
no sabem què comportarien en el context
català. Estudis de seguiment i avaluació de
l’impacte dels casinos a Macao, i també al
Canadà o el Regne Unit, parlen de greus
impactes en la salut de la població local
relacionats amb la ludopatia, canvis de
valors en la població local (especialment en
adolescents), increment de la delinqüència,
precarització laboral, i conflictes constants
entre les necessitats públiques i les demandes dels casinos.
En teoria, aquests costos socials –milions
d’euros anuals–, s’haurien de compensar
monetàriament mitjançant els impostos
dels casinos i limitar a través d’una estricta
regulació. Desafortunadament, els darrers
passos a casa nostra han anat en una altra
direcció: flexibilitzant i rebaixant control i
impostos per aquests negocis.
Podem concloure, doncs, que BCN World no
és la solució a la crisi. BCN World és crisi!
u Assemblea Aturem BCN World

Marxa pel Cap Salou a la Zona Bcn World,
i una imatge de la Platja Llarga.
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La revista té una periodicitat quatrimestral,
i un tiratge de 1200 exemplars que s’envien
gratuïtament als socis de l’entitat i a les
principals institucions i ONGs. La seva finalitat
és l’educació ambiental i la difusió de les
activitats que l’entitat porta a terme, i està
oberta a les reflexions respectuoses de
qualsevol persona implicada en la lluita per
a la sostenibilitat.
La publicació no es fa responsable de les
opinions dels seus col•laboradors.
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EDITORIAL

DESCONTAMINATS

E

ls qui som etiquetats com especialment sensibles a allò que se’n diu ‘l’interès general’, és a dir, els interessos prioritaris que ens pertanyen a totes les persones -el medi
ambient, la natura, el territori-, i sovint parlem de ‘valors naturals’ més que no pas de
‘valors econòmics’, ens hem d’espavilar per restar motivats, sans i estalvis, tot i moure’ns
en un dia a dia que ens aporta principalment tota mena de fets negatius en la majoria dels
àmbits de la nostra societat. Correm perill de contaminar-nos d’un ambient, no solament
de desencís o passotisme, sinó, pitjor encara, de desconfiança i recel general, propiciat
per les notícies que difonen a tothora els mitjans de comunicació. No cal esmentar-ne ara
cap en concret; prou que en coneixem moltes.
Però si ens aturem un moment a analitzar i a observar com a bons naturalistes els nostres
entorns personals, dins d’això que en diem teixit social comprovarem fàcilment que el
nombre de comportaments autèntics, altruistes, generosos i engrescadors, les contraresta
amb escreix, i d’aquesta manera en sortirem novament descontaminats.
Compartir i aportar coneixements en equip, cadascú al seu nivell, independentment del
seu valor però amb finalitats comunes, referma els lligams que donen tenacitat a associacions com DEPANA.
Benvolguts lectors, amigues i amics: teniu a les mans una publicació que, a més de volervos mostrar el que és i el que fa la nostra estimada entitat, fa visible el resultat de la feina
i de la dedicació de bona part del seu temps d’una diversitat de persones que de forma voluntària, amb rigor i també amb professionalitat, intentem ser coherents amb els objectius
de la ‘Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural’. Uns objectius que, malauradament,
no són pas compartits per la gran majoria dels poders públics, i fins i tot legislatius, ans
al contrari. Amb els nostres mitjans i com sempre hem fet, continuarem treballant. Gràcies per la vostra confiança i suport.
Ens agradaria que poguéssiu trobar un temps per llegir aquesta revista sense presses. O
millor encara, si podeu fer vacances, endueu-vos-la per fer-ho així més pausadament. Ja
ho sabeu: estem a la vostra disposició i us agrairem si ens aporteu els vostres comentaris
o suggeriments u
Bon estiu!
La Junta Directiva de DEPANA
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E

urovegas no havia sinó obert la veda de l’especulació al delta del Llobregat. Sobretot la zona agrícola, de
qualificació 24 no urbanitzable, estaria a disposició dels inversors d’aquí i ultramar, mercè a la llei Omnibus, feta a mida per a projectes territorialment inviables. En els darrers mesos s’ha constatat que el delta es continua
veient com un solar sense valor per si mateix, només com a reserva de sòl. Els seus valors ecològics i agrícoles són
menyspreats per uns polítics que s’omplen la boca parlant de sostenibilitat i medi ambient.

foto: jaume grau
Per DEPANA i d’altres entitats, l’allunyament del projecte faraònic
Eurovegas va ser sens dubte un alleujament. Però ni molt menys ha
significat que l’amenaça de l’especulació hagi desaparegut. Les
pitjors expectatives de les entitats ecologistes, que ja es prevèien
en aquesta publicació, eren que Eurovegas no havia sinó obert la
veda de l’especulació al delta del Llobregat. Sobretot la zona
agrícola, de qualificació 24 no urbanitzable, estaria a disposició
dels inversors d’aquí i ultramar, mercè a la llei ‘Omnibus’, feta a
mida per a projectes territorialment inviables.
En Jose García, vicepresident de DEPANA i veterà del Delta, deia
que desprès d’Eurovegas, vindran Euroveguillas; i efectivament, en
els darrers mesos s’ha constatat que el delta es continua veient com
un solar sense valor per sí mateix, només com a reserva de sól. Els
seus valors ecològics i agrícoles són menyspreats per uns polítics
que s’omplen la boca parlant de sostenibilitat i medi ambient.
Un camp de golf no és un espai natural
L’abril es publicava el concurs per a l’adjudicació de l’antic Reial
Camp de Golf del Prat. L’aeroport guanyaria així punts com a
hub internacional, ja que cap aeroport europeu té aquestes
instal•lacions. Però el que no es va dir és que AENA no pot dur a
terme aquest projecte.
El 2002, la nova terminal de l’aeroport es va construir sobre el
Pas de les Vaques, un dels aiguamolls més extensos i valuosos de
tot el Delta. La tercera pista va suposar la destrucció d’una vasta
àrea amb hàbitats d’interès prioritari per a la UE (pinedes sobre
dunes). Les seves capçaleres van sepultar una part de les reserves
naturals del Remolar-Filipines i la Ricarda, designades des de
l’any 1994 com a ZEPA (màxima figura de protecció a la UE). A
causa de l’elevat cost ambiental, va ser necessari el vistiplau de la
CE, de manera que l’stat i la Generalitat van adquirir el compromís
de portar a terme un conjunt de compensacions (mitjançant la
Declaració d’Impacte Ambiental).
Segons la DIA, AENA havia de restaurar la connexió entre les RN
(a través de les pinedes del “Parc Litoral”) i amb els Reguerons
(maresmes de Can Sabadell). I recuperar les pinedes litorals
de Viladecans, degradades durant dècades pels càmpings. Tot
consolidant-se amb un Pla Especial de Protecció dels EN de l’entorn
aeroportuari.
Què n’ha quedat, de tot allò?
A Can Sabadell, AENA ha construït un gran aparcament de taxis
4
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(investigat a la Fiscalia). A les pinedes de Viladecans es projecta
executar un passeig marítim. A l’anomenat Parc Litoral s’ha construït
el club nàutic, bars, el CRAM, etc., i ara s’ha licitat el projecte del
camp de golf. Quant al Pla Especial, tan sols en queda el nom.
I el camp de golf es ven com compatible amb la “naturalització
de l’espai”, ja que no s’urbanitza i es permet la recàrrega de
l’aqüífer.
Un cop més les entitats se troben en la necessitat de fer de
policia de les institucions que no compleixen la legislació que elles
mateixes han signat i actuen segons la “llei dels fets consumats”.
Així, DEPANA, juntament amb altres entitats que defensen el
territori, s’ha posat en contacte amb parlamentaris europeus d’IU
per interposar una pregunta parlamentària a la CE.
Model Bangladesh en front de l’economia local
Recentment hem sentit que Viladecans vol urbanitzar per fer un
outlet a una zona que va ser adjudicada en unes condiciones que
avui no serien legals, com ha reconegut la Generalitat. De nou es
repeteix el mantra d’Eurovegas: un projecte anunciat a bombo i
platerets sempre amb arguments populistes com el dels milers de
llocs de treball que es generarien.
Del que es parla poc és de l’impacte sobre el teixit econòmic
local, del petit comerç i de les implicacions en el tercer món (el
model Bangladesh d’explotació i mort); alhora hem de llegir als
diaris que es farà sobre un “solar”! Una visita a la zona ens obrirà
els ulls: es tracta d’una zona fèrtil, amb camps i alguns horts que
encara es conreen.
Altres mossegades i un problema subjacent
També pels diaris ha transcendit que l’Ajuntament de Gavà
vol requalificar una zona agrícola (rústica no urbanitzable), al
connector ecològic del Delta amb el Parc Natural del Garraf. Així
mateix els alcaldes de la comarca, ofesos perquè la Generalitat
“no va fer prou per aconseguir Eurovegas”, han signat un acord
per “dinamitzar” la zona, amb més indústria, més urbanització i
infraestructures.
O sigui, que no ha canviat res des del catastròfic Pla Delta de
1994. La Generalitat continua posant preu al Delta. I els alcaldes
equiparen “dinamització econòmica” amb “requalificar”, però no
amb la finalitat de sortir de la crisi, sinó de sufocar les finances
municipals. El delta del Llobregat necessita del compromís de la
gent, més que mai u Jose Garcia i Eva Yus
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a nova redacció del Pla Especial del Parc Agrari del
Baix Llobregat perverteix el seu esperit original. No
s’amplia a totes les zones agrícoles, no està a l’alçada
del valor ecològic de la zona agrícola i suposa més destrucció de sòl fèrtil i industrialització.
El Parc Agrari del Baix Llobregat (PABLl), és un espai únic
a Catalunya que neix de la reivindicació pagesa per a la
protecció de la seva forma de vida davant de l’eterna expansió
metropolitana, amb un fort esperit de conciliació entre agricultura
i natura. Però el seu Pla Especial, l’eina que permet la seva gestió,
s’està reformulant, i DEPANA ha pogut fer-hi aportacions per tal
d’avaluar adequadament l'impacte ambiental de la modificació.
La pèrdua d’un valor afegit
En primer lloc, DEPANA lamenta la pèrdua d'una oportunitat
històrica de poder ampliar l'àmbit del Parc Agrari a totes les
terres conreables del delta. L’ampliació ja es preveia al primer
redactat, del qual molts terrenys van quedar exclosos per
interessos urbanístics.
Alhora, una segona “oportunitat perduda” és la de delimitar les
àrees incloses en l'àmbit d'altres consorcis, com el del riu Llobregat
i els Espais Naturals. Donada l'actual situació d'austeritat, s'ha
d'evitar el doble o triple solapament d'administracions. Aquest
problema de competències i la manca d’una gestió integral
i coordinada, quedaria resolt amb una única figura; segons la
legislació catalana, la més adequada seria
Sosla de declaració de Parc Natural.
Un altre aspecte regressiu és que permetria un increment
substancial de les “zones de servei” i de noves construccions, així
com dels hivernacles, i que suposa la pèrdua real de terreny
agrícola.
El seu paper ecològic al delta del Llobregat, enterrat
Els pilars sobre els quals s'ha assentat la supervivència del PABLl
es basen en concebre’l com un espai lliure metropolità, de valor
natural i agrícola, al que cal protegir de la rururbanizació i evitar
convertir-ho en zones de serveis a baix cost. Per desgràcia, l’estudi
ambiental preliminar no supera els mínims exigibles, limitant-se a
donar arguments en favor de la modificació, o sigui, de qui paga.
No es té en compte el paper ecològic de la zona agrícola, tant
per se, com per ser un connector biològic entre les reserves dels
Espais Naturals i els Parcs Naturals veïns.
El seguiment de DEPANA
La modificació haurà de valorar acuradament que una part
important de la zona agrícola està inclosa en la IBA (Important Bird
Area) Nº140 delta del Llobregat, donada la seva importància
per l'ornitofauna, i que de fet, alberga espècies prioritàries de
conservació. Per tant, la IBA no es pot “desqualificar”: o es manté
com a no urbanitzables o s’incorpora a la Xarxa Natura 2000.
DEPANA incidirà en què aquestes consideracions es tinguin en
compte en una Avaluació de l'impacte Ambiental que no s'ha fet.
En conjunt, ens trobem davant d'un pla regressiu, que s'allunya dels
seus objectius i els perverteix, on l’explotació passa per davant
de la conservació, i desvirtua una figura capdavantera, que fins
i tot va arribar a ser un exemple de gestió per d'altres països u
Jose García i Eva Yus

En conjunt, ens trobem
davant d’un pla regressiu,
que s’allunya dels seus
objectius i els perverteix,
on l’explotació passa per
davant de la conservació,
i desvirtua una figura
capdavantera, que fins
i tot va arribar a ser un
exemple de gestió per
d’altres països.
DEPANA ha pogut ferhi aportacions per tal
d’avaluar adequadament
l’impacte ambiental de la
modificació.
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SOS MACACA SYLVANA
DEPANA DÓNA UN PAS MÉS PER EVITAR LA
SEVA EXTINCIÓ

Q

uan llegiu aquestes línies, els nostres 20 voluntaris hauran finalitzat la seva tasca en la campanya
educativa Pas de l’Estret 2013 al port d’Algesires, que compleix el seu tercer any de vida. DEPANA
juntament amb AAP Primadomus, FAADA (Fundació per a l’Adopció i l’Apadrinament d’Animals), ANDA
(Associació Nacional de Defensa dels Animals), MPC (Moroccan Primate Conservation Foundation), el
grup Montagne des Singes (4 santuaris per a macacs de Berberia de França, Alemanya i Anglaterra),
Wildvets (Veterinaris per a la Fauna Salvatge) i Eurogroup for Animals Welfare, promouen la divulgació
de la crítica situació de l’espècie i les amenaces que comprometen la seva supervivència.

Perill imminent d’extinció
La campanya utilitza com a eina principal la distribució de fullets explicatius,
de para-sols per als cotxes i de contes
infantils, entre els milers de turistes que
anualment viatgen al Marroc des del port
d’Algesires. Aquest port és la principal
porta d’entrada de l’Estat Espanyol cap a
Europa del contraban de Macaca sylvana
i de moltes altres espècies exòtiques. La
Macaca sylvanus és el primat més decomissat a Europa i la principal causa de la
seva davallada poblacional (només queden uns 3.500 animals en estat silvestre),
és la captura de 300 cries anuals.
Coalició Internacional per al Macac de
Berberia
En 10-15 anys, aquest primat podria
estar extingit i, tanmateix, el seu estatus
de protecció legal a nivell internacional
és insuficient. Paradoxalment aquesta
espècie està catalogada com a CITES II
davant d’altres primats com el goril•la
occidental (Gorilla gorilla) i el ximpanzé (Pan troglodytes) amb poblacions de
80.000 i 100.000 individus respectivament, que són CITES I (màxima protecció
legal).
Per tot això aquest any hem volgut anar
més lluny creant la Coalició Internacional
per al Macac de Berberia. Començarem
amb un projecte pilot molt enfocat a

millorar els procediments necessaris per a
detectar el tràfic il•legal d’aquest primat,
aconseguint que es decomissin més macacs just a la seva arribada a Espanya,
abans que els traficants els distribueixin a
nivell europeu.
Volem donar recolzament a les autoritats
competents oferint la nostra col•laboració,
coneixements, plans d’educació, conscienciació i gestió, els recursos específics
per a la detecció de macacs de Berberia
il•legal així com la logística i el transport i
instal•lacions de rescat adequades.
Una oportunitat única
També promourem l’aplicació de la
legislació vigent sobre el destí de macacs
de Berberia decomissats i vetllarem per
garantir el seu benestar en captivitat
comptant amb la bona professionalitat i
experiència del santuari AAP Primadomus
que es dedica a l’acollida i rehabilitació d’animals exòtics decomissats i/o
abandonats. Aquest santuari oferirà la
possibilitat d’atendre in situ en el port
d’Algesires els macacs incautats amb
atenció veterinària i ambulància per al
seu trasllat al centre.
Esperem que aquest projecte pugui veure
la llum! Tenim una oportunitat per salvar
aquest primat únic de la seva extinció, i
no ens podem permetre deixar-la escapar u Marta Gumà i Bondia

En 10-15 anys, aquest primat podria estar extingit i, tanmateix, el seu
estatus de protecció legal a nivell internacional és insuficient. Per tot
això, aquest any hem volgut anar més lluny creant la Coalició Internacional per al Macac de Berberia.
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La Macaca Sylvana és freqüentment objecte del
comerç il·legal i només queden 3.500 exemplars
en estat silvestre (fotos: AAP)

converses AMB ELS SOCIS

Josep Grau Vide

L

a paciència, -la virtut dels qui, amb
calma, esperen alguna cosa-, unida a
la constància i a la traça, són les qualitats
necessàries per ser un bon pescador. Vint anys
assistint als Consells de Pesca en representació
de DEPANA demostren també que en Josep
Grau Vide estima profundament la Natura,
els rius, la vida aquàtica en les seves múltiples
formes i uns paisatges que va descobrir en la
seva infantesa al Delta de l’Ebre.

“SOBREPASSEM ELS LÍMITS PER REPARAR
ELS MALS QUE HEM FET ALS NOSTRES PEIXOS”
Puntualment, la Memòria de l’Assemblea anual, en Josep ens
presenta un resum de les seves actuacions. Des de Rius amb Vida i
abans a Pescadors conservacionistes, treballa per a la conservació i
millora dels espais fluvials. Avui, en una llarga conversa primaveral
ambientada per tallarols, verdums i merles, ens comenta, sense
desànims però amb preocupació, l’estat dels nostres rius. Un dels
seus referents és el professor Francisco J. Martínez Gil (Fundació
Nova Cultura de l’Aigua) Encara es sorprèn sovint a ell mateix
cantant allò de “Pare... què li han fet al riu?”, d’en Serrat.
Pesca sense mort? Josep, això sembla un contrasentit. Home,
pot semblar-ho, però ha suposat un avenç molt important en la
sensibilització mediambiental dels que ens diem ‘pescadors
esportius’. No oblidis que abans érem pocs, però avui les activitats
a l’aire lliure s’han massificat i als rius no hi ha peixos per a tothom...
El pesques..., i tot seguit l’alliberes; però ja l’has ferit. Procurem
fer-ho ràpid i bé. Utilitzem hams sense arpó i mai l’esquer viu.
El peix se l’empassaria! Sentir com una preciosa truita s’esmuny
suaument de les mans, riu amunt, novament lliure... Són moments
únics, d’emoció.
Sí, sí,... però els peixos no tanquen els ulls, no ploren, i no
sabem pas si... Cert. Però t’asseguro que mirem als peixos amb
profund respecte. És admirable pensar que eren presents a la Terra
ja en etapes molt primitives de la història de la vida al planeta i
alguns continuen pràcticament iguals, com l’esturió.

Quin peix triaries com el més nostre? El barb autòcton.
Perfectament adaptat a la majoria dels nostres rius, se’l valora
poc. També la truita, la dels rius de muntanya.
I dels ocells pescadors? El blauet, una petita joia, a més com a
indicador. El veus un instant volant damunt d’un curs d’aigua i pots
estar segur que l’ecosistema té bona salut.
Vols dir que és un indicador biològic? Sí, és importantíssim. Narcís
Prat, catedràtic d’Ecologia i expert en ecosistemes aquàtics, que
per cert, em va precedir com a representant de DEPANA al Consell
de Pesca, dictamina l’estat de salut d’un curs d’aigua estudiant la
seva diversitat de larves aquàtiques d’insectes. És un mestre i un
referent de compromís per la Natura.
A la Tamarita, a Barcelona, un parc urbà centenari en un entorn
privilegiat, hi ha una petita bassa que fa de valuós refugi per als
amfibis alimentat per un fil d’aigua de mina. Larves i capgrossos
hi viuen en gran nombre. Comentem la necessitat de mantenir
els cabals mínims ecològics dels nostres rius, tantes vegades
estroncats, tantes vegades denunciats. Recordem amb satisfacció
algunes victòries de DEPANA: la restauració d’un tram del Segre,
aconseguir que no es produís el perillós buidat del pantà d’Oliana,
les reserves genètiques de truita autòctona... i també alguna
derrota, injusta i inesperada, com la del PEIN de la Riera Major,
amb una resclosa al pont de Malafogassa per poder-hi passejar
en barca. Lamentable.

Que la meva àvia paterna encara n’havia vist a l’Ebre, a
Tortosa. Es va extingir als anys 60 del segle passat, suposadament
per la construcció dels grans embassaments. A la Val d’Aran el
crien en piscifactoria, però és l’espècie adriàtica, A.naccarii, no la
que teníem aquí que és molt més gran, A.sturio. Potser algun dia la
tècnica farà possible la seva cria i reintroducció. És difícil, però si
els russos i francesos ja ho fan, tard o d’hora se’n sabrà el secret.

En Josep ha viatjat molt, des de Madagascar a la Patagònia,
sempre vora l’aigua, sempre amb la canya i les botes de goma.

Les espècies exòtiques, un problema greu, ep! I tant. No vull
ser alarmista, però per culpa de les diverses administracions
responsables de les repoblacions, estem sobrepassant els límits de
la capacitat per reparar els mals que hem fet. Mira què ha passat
amb el silur. S’ha muntat una activitat econòmica entorn d’aquesta
pesca, sense condicionants ètics ni ambientals. Una vergonya! O a
l’estany de Banyoles, on es treballa per eliminar espècies invasores
de difícil control, que van arribar per quedar-s’hi.

Abans de marxar i mentre desplega la seva bicicleta urbana, em
comenta que continua convençut de la validesa i necessitat de la
feina que fem a DEPANA. Sense desànims, cal adaptar-nos als ràpids
canvis socials. Fàcil de dir, però més complicat de fer-ho amb èxit.

Recordes la darrera espècie que vas pescar? I tant, i tant! Però la
pesca no la vaig fer jo: una barracuda impressionant em va prendre
un preciós caràngid d’aleta groga que deuria fer tres quilos. Bon
profit! Però quina experiència! Va ser a Belize, a una illa molt menuda.

Algun consell, Josep? Un, de pescador. Estar permanentment
a l’aguait, i no relaxar-nos, que ens arriben noves amenaces
mediambientals! u Joan Cuyàs Robinson
L’Agró Negre de DEPANA
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INSECTICIDES, LA PLAGA MORTAL

El problema que remarca American Bird Conservation és la subestimació de les conseqüències sobre els ocells.
Tot i que els danys aguts són menys marcats que els dels organoclorats, els efectes debilitadors són més duradors.
que es coneixen com a neonicotinoids. Solubles en aigua, la seva
persistència és molt alta per la seva lenta degradació. La seva
menor toxicitat aguda respecte als organoclorats, els va fer molt
atractius, i les agències reguladores van ser massa laxes a l’hora
d’enregistrar-los. Informes manipulats per les pròpies granges,
metodologies antiquades o directament sordesa davant d’ informes científics independents, van facilitar la seva aprovació.
Gran part de les alarmes s’han elevat per relacionar-se amb
el mal de las abelles conegut com ‘el col•lapse de les colònies’
i que preocupa molt pels serveis que fan els pol•linitzadors a
l’agricultura. Però recentment s’ha pogut comprovar que els seus
efectes crònics i ecosistèmics no han estat adequadament avaluats. Així, un informe de l’American Bird Conservation del 2013,
amb més de 200 cites d’articles només de toxicitat en ocells, destapa els errors de valoració i la manca d’aplicació del principi
de precaució.

E

l 1962, Rachel Carson publicava el seu clàssic llibre La
primavera silenciosa, on alertava dels efectes dels pesticides de síntesi sobre els ocells. En concret el més famós, el DDT
provocava una debilitació fatal de la closca dels ous, i un camp
ruixat amb aquest producte podia acabar amb tota la vida al seu
voltant. Ja al 1950 els esquimals van començar a patir càncer,
problemes reproductius, etc., a un lloc a milers de kilòmetres
d’on s’havien fet servir els pesticides. El llibre denunciava que
els pesticides també estaven matant persones.

Assaigs esbiaixats
El problema que remarca American Bird Conservation és la subestimació dels efectes sobre els ocells, probablement en unes 5-10
vegades. Tot i que els danys aguts són menys marcats que els dels
organoclorats, els efectes debilitadors són més duradors. Així, a
curt termini aquests no es trobaven als assaigs a l’ús. Efectes “no
aguts” inclouen neurotoxicitat, problemes reproductius, supressió
immune... Els problemes de fertilitat o de desenvolupament embrionari mai s’estudiaven, però ho sabem perquè hi ha estudis
independents que ho demostren. A més, les proves es solien fer
en una o dues espècies sense tenir en compte la variació interespècies. Tampoc no s’ha avaluat, com amb d’altres substàncies,
el problema de la combinatòria de tòxics en l’ambient.
Com en el cas dels organofosforats, les conseqüències d’aquesta
manca de rigor es comencen a veure quan és massa tard. Una
altra descoberta molt preocupant és que una llavor -diguem-ne
de blat de moro-, impregnada de neonicotinoids, pot matar un
ocell de la mida d'una mallerenga. I una dècima part diària
és suficient per desencadenar problemes reproductors. Malauradament aquesta pràctica és comú, i tot i que les llavors es
sembren, moltes queden accessibles i els ocells, com sabem, les
poden buscar.

Cinquanta-un anys desprès, els organoclorats encara no s’han eliminat completament i, tot i que el DDT es va prohibir fa gairebé 30
anys, segons estudis de Nicolás Olea (professor de la Universidad de
Granada) el 99% dels nens neixen amb DDT a la sang, donat el seu
poder bioacumulatiu i molt persistent. A dia d’avui trobem organoclorats als insecticides domèstics, i es continuen enviant a països del
tercer món per lluitar contra malalties com la malària.
Però no va ser només per la pressió social per la seva toxicitat, el que
va fer a la indústria cerques alternatives, sinó la resistència que es
començava a observar entre els insectes davant d’ aquests biocides.

Un escenari molt crític
Tot plegat dóna com a resultat un escenari molt crític pel que
fa a la contaminació ecosistèmica pels nicotinoids. Per les seves
propietats penetren fàcilment, afectant a invertebrats aquàtics i
la seva cadena tròfica. En alguns països com Holanda, els nivells
ja han sobrepassat els límits acceptables.
Afegir que és casi impossible avaluar l’efecte de tants anys de
revolució verda sobre la biomassa d’invertebrats, i el efecte que
això ha tingut sobre els insectívors (i els granívors, ja que necessiten insectes per a la ceba), independentment de la toxicitat dels
productes. Com no hi ha estudis a tan llarg termini i els ocells han
patit també pèrdua d’hàbitat, i d’altres impactes, és impossible saber quina pèrdua de biodiversitat hi està associada, però
l’associació existeix. I no només a nivell d’espècies agrícoles sinó
al de tots els ecosistemes, degut a la contaminació de les aigües
subterrànies.

Els neonicotinoids insecticides
La nicotina és un insecticida neurotòxic que es fa servir des del
1700. Però és tan o més tòxica per als mamífers que per als insectes. Amb l’objectiu d’augmentar la seva especificitat, Shell i desprès
Bayer van començar a fer modificacions fins que es va arribar al

No a les primaveres silencioses
Si no volem primaveres silencioses i ocells morts, hem de plantejarnos el nostre model de producció d’aliments i la nostra relació amb
la natura. Tu també pots actuar començant per decidir què menges
uFont: The Impact of the Nation’s Most Widely Used Insecticides on Birds
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Agró CIÈNCIA

PROTEGIM
LES GUARDIANES DE LA VIDA
Una bona notícia no només per als insectes: amb 15 països a favor, l’abril d’enguany la UE ha declarat una
moratòria de 2 anys per als tres pesticides més utilitzats del món pel perill que suposen per a les abelles.
Encara no podem cantar victòria, però
es un avanç. El sentit comú, el menys
comú de tots, s'imposa i prima el principi
de la prudència en un tema que afecta
seriosament a la biodiversitat i la seguretat
alimentària com és la supervivència dels
pol•linitzadors davant dels interessos de la
indústria (empreses com Bayer, Syngenta i
d'altres).

Enguany la Comissió Europea va demanar
un estudi científic independent a l’Autoritat
Europea per la Seguretat Alimentària, i es
va constatar que els estudis fets per les
pròpies indústries van ser un frau. Finalment
es va plantejar una moratòria que han recolzat 15 països, inclòs Espanya. Desprès de
molta pressió, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete,

es va alinear amb els nostres apicultors i els
defensors del medi ambient. La Red para la
Prohibición de los Plaguicidas Neurotóxicos, a la que es va sumar DEPANA, celebra
la notícia però declara que “les evidències
científiques insten a que s'engeguin mesures
més ambicioses". És un petit pas en la lluita
per uns agroecosistemes més sostenibles i
biodiversos uEva Yus

EL QÜESTIONABLE ANELLAMENT EN ELS CORRIOLS CAMANEGRES

R

ecentment ha ressorgit un debat al voltant de la conveniència de seguir aplicant
l’anellament científic com a eina d’estudi en espècies limícoles, en concret, en
el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).
Com a qualsevol espècie d’ocell, als corriols se’ls col•locava l’anella metàl•lica identificativa que es complementava amb la combinació de tres anelles més de colors per facilitar-ne la lectura a distància i no fer
necessària així la seva recaptura. Diversos ornitòlegs i entitats catalanes van denunciar anys enrere
els perjudicis de posar tantes anelles a una espècie, arran les observacions d’animals amb dificultats
per caminar, coixos o fins i tot mutilats. La polèmica ha sorgit de nou en continuar practicant-la en alguns espais costaners catalans, malgrat existir evidències científiques que demostren el perjudici envers
l’espècie.
Tenint en compte que aquest ocell pateix una disminució poblacional generalitzada a Europa (desapareixent a països com el Regne Unit i Noruega), i fortes regressions a molts llocs de la Península Ibèrica
com el delta del Llobregat, creiem que el procediment raonable seria, per precaució, deixar d’anellarlos a casa nostra u DEPANA
L’Agró Negre de DEPANA
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l juliol del 2012, ara fa un any, una part
de l’Alt Empordà era devastada per un
gran incendi forestal. S’hi van perdre vides
humanes, cases, masies, ramats, conreus,
boscos, fauna, i un paisatge que tardarà anys
en tornar a ser com era. Malauradament, la
història es repetia.
El país es va commoure i la solidaritat amb
els afectats va arribar de tot arreu. Ara li
toca a la natura fer la seva feina i, poc a poc,
aquest territori ja ha començat el lent procés
de recuperació.

Bosc de sureda a La Jonquera, ara (foto: joan budó)

A principis dels anys setanta, a pocs metres
d’on va començar aquest foc, també se
n’havia iniciat un altre que va cremar
centenars d’hectàrees a la banda de
l’Albera. L’any 1981, en aquest mateix
coll del Portús, però a l’altra banda de
la frontera, un incendi traspassava la
línea divisòria i cremava unes 400 ha a
la banda oest del coll. Dos anys desprès,
entre la duana de La Jonquera i el Portús, a
peu de carretera N-II, s’originava un altre
incendi que cremaria prop de 1000 ha a
l’Albera...
El 1986 que en el mateix coll del Portús
i als marges de l’autopista va començar
el més gran foc forestal que ha patit mai
l’Alt Empordà, cremant prop de 19.000 ha
i afectant l’Albera i el Cap de Creus, amb
pèrdues de vides humanes, econòmiques
i naturals. Després, l’any 2004, a pocs
centenars de metres del lloc on s’originà
l’incendi d’aquest darrer estiu, i també al
marge de l’autopista, un incendi cremava
un centenar d’hectàrees de l’Albera en
un dia de tramuntana seca però no gaire
forta.
Un punt molt negre
Estem parlant, doncs, d’un indret que en
els darrers anys ha estat un dels punts
negres dels incendis forestals del país.
La combinació d’un trànsit de milions de
persones en un indret de bosc d’alzina
surera i alzina, seques en alguns estius, més
10
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EL FOC DE L’EMPORDÀ,
UN ANY DESPRÉS
el vent fort o molt fort de tramuntana, fa
el còctel perfecte perquè una simple punta
de cigarreta desencadeni un procés de
devastació.
“Ja hi tornem a ser!”
Per això, aquestes van ser les paraules de
la gent de La Jonquera quan des del poble
s’observava una columna de fum que anava
creixen per moments. La tramuntana bufava
molt forta en cops que superava els 90
km/h i el bosc era molt sec degut al dèficit
de pluges que arrossegava des de feia
mesos. Tot i tenir uns règims pluviomètrics
irregulars, a La Jonquera, Agullana i el
Portús, la mitjana de precipitació és de
més de 850 mm a l’any, cosa que permet
minimitzar el risc d’incendis. Però això, com
es pot comprovar, no és suficient en alguns
estius, i més si el vent bufa de valent.
El vent, l’aliat del foc
En l’incendi de l’any passat, la seva força en
alguns moments va ser descomunal. Empès
per la tramuntana, el foc va travessar
la N-II, el riu Llobregat d’Empordà i
l’autopista, enfilant-se per l’Albera, en una
zona de grans pendents i de difícil accés. A
partir d’aquí la situació es va descontrolar
i, en poques hores, l’incendi avançava
desbocat cap el sud i cremava el territori
de 17 municipis durant un parell de dies.
En les feines d’extinció hi van participar
un total de 140 dotacions terrestres dels

bombers i 15 mitjans aeris, confirmant-se al
final les previsions més pessimistes: gairebé
11.000 ha calcinades.
Els efectes sobre el paisatge i la natura
La magnitud del incendi va fer que des
del mateix moment i en dies posteriors
la premsa informés abastament dels
efectes del foc i, sobretot, dels centenars
de damnificats, de les pèrdues de vides
humanes i de les cases, masies, ramats
de bestiar, cotxes, maquinària agrària i
conreus.
Posteriorment, van aparèixer un munt
d’iniciatives solidàries pel territori aplegant l’escalf de la gent i la recollida de
material i diners per ajudar a aquells que
van perdre molt. També es va parlar de la
transformació del paisatge i de com afectà la fesomia de la comarca i el turisme.
Però ben poca cosa es va dir sobre la incidència del incendi en la recuperació dels
boscos, brolles i la fauna associada. El foc
va afectar unes 11.000 ha de les que més
de 300 eren dins l’Espai d’Interès Natural
de Les Salines – Alta Garrotxa, i 500 dins
dels Espais Protegits de l’Albera. També
quedaven arrasades les 62 ha de la Reserva de Fauna Salvatge dels Estanys de La
Jonquera, i una bona part de l’espai natural protegit de la Garriga d’Empordà.
Totes elles, zones d’un alt valor ecològic
que han experimentat pèrdues naturals
molt importants.

El foc va afectar unes 11.000 ha, més de
300 dins l’EIN de Les Salines – Alta Garrotxa, i 500 dins dels EP de l’Albera. També
quedaven arrasades les 62 ha de la Reserva
de Fauna Salvatge dels Estanys de La Jonquera, i bona part de l’espai natural protegit de la Garriga d’Empordà. En fauna,
entre d’altres, el sargantaner gros, espècie
molt associada al sotabosc de sureda, el
dragó comú i la sargantana ibèrica, patiren una gran davallada, fent desaparèixer
ambdues espècies de la zona. Mentrestat, la
comunitat d’invertebrats terrestres va ser
la més damnificada: cargols, escarabats,
papallones, llagostes, libèl•lules...
L’incendi de l’Empordà, vist des de La Garrotxa (foto: duaitaprats-TAU)

La fauna i els boscos
Els boscos d’alzina surera van ser els
primers impactats a la zona d’inici del foc.
L’alzina va patir menys, ja que la zona
de distribució és a més alçada i té un
sotabosc molt aclarit i més humit, fet que
va contribuir a un autocontrol natural del
foc. Alguns boscos de ribera, sobretot els
formats per verns i freixes, es van veure
perjudicats, i amb ells petites formacions
de roure martinenc. Tot això passava
a la zona nord de la comarca, amb sòls
sil•lícics (Agullana, La Jonquera, Cantallops,
Darnius i Capmany). Fora d’aquesta zona,
amb terrenys calcaris, el gran afectat va
ser el bosc de pi blanc. Les dades ens
donen que el 50% de l’espai cremat era
bosc de sureda, un 20 % pineda de pi
blanc, un 25 % brolles i bosquines (zones
de transició entre els conreus i el bosc) i un
5% alzinar, roureda i bosc de ribera.
Pel que fa a la fauna, caldria destacar
sobretot la pèrdua de milers d’hectàrees
de zona de refugi, d’alimentació, de
reproducció: d’hàbitat. Tot aquest espai
cremat ha restat erm des d’un punt de vista
faunístic, durant cert temps.
Els grans mamífers i ocells, amb una
capacitat clara de fugir de les flames, es
van veure molt poc afectats. Es van poder
observar guineus, cabirols, llebres i senglars
fugint davant el foc. Algunes espècies
d’ocells de nidificació tardana van patir
la pèrdua dels seus nius, així com algunes
espècies de micromamífers que basen la
seva estratègia en amagar-se en escletxes
de roques i petits caus que patiren l’alta
temperatura i el fum.
Els més perjudicats
Un cas apart són els rèptils i alguns amfibis,
els grups de vertebrats més perjudicats.
La troballa de restes cremades de serps,
llangardaixos, salamandres i gripaus, són
testimoni de la incidència d’aquest foc. El
sargantaner gros, espècie molt associada
al sotabosc de sureda, el dragó comú i la
sargantana ibèrica presents als afloraments
rocosos, patiren una gran davallada, fent
desaparèixer ambdues espècies de la

zona amb una recuperació que es presenta
lenta i a llarg termini.
No cal dir que la comunitat d’invertebrats
terrestres va ser la més damnificada:
cargols, escarabats, papallones, llagostes,
libèl•lules... es va acabar la seva
abundància. Més sort ha tingut la tortuga
mediterrània de l’Albera, única població
natural de la Península Ibèrica, ja que
l’incendi va afectar el límit més occidental
de la seva àrea de distribució, trobantse molts pocs exemplars calcinats, a
diferència d’altres incendis en altres anys
a la seva zona de distribució que van patir
mortalitats de fins el 80%.
Reviure
Sortosament, però, la natura és sàvia i en
molts indrets comença a fer el seu camí cap
a la recuperació. Avui, a un any de l’incendi
i desprès d’un hivern i una primavera molt
plujoses, a la zona nord de la comarca
l’alzina surera ja té brots ben visibles de
més d’un metre, que surten de les seves
mateixes branques cremades. L’alzina i el
roure han començat a rebrotar de l’arrel,
així com alguns arbusts com l’aladern,
l’arboç i el bruc. Durant aquesta primavera
hem vist espècies germinadores com les
estepes, que han esclatat sobtadament.
Degut a les pluges, també el sotabosc
s’ha tapissat ràpidament de moltes
espècies herbàcies que evitaran l’erosió
dels vessants de les muntanyes. Aquest
esclat de la vegetació, ha permès el
retorn d’invertebrats com les papallones
i els espiadimonis. Nombroses espècies
d’ocells ja hi tornen a ser presents, així com
l’escurçó pirinenc, la serp verda i el gripau
comú. El senglar i el cabirol s’hi tornen a
deixar veure. En aquests boscos d’alzinars
i sureres, el verd reprèn la dominància
i hi torna aparèixer la fauna. Tot plegat
permet veure la seva recuperació amb
optimisme.
Netejar la ferida
Ben diferent és, però, la zona sud de
l’àrea cremada on els boscos eren quasi
exclusivament de pi blanc. Els arbres, ja

morts, continuen mostrant el seu brancatge
negre esperant ser tallats i aprofitar-ne la
fusta per biomassa, o que el pas del temps
els faci caure. Només el substracte herbaci
hi ha aparegut puntualment, tot i que en
alguns sectors els garrics i els llentiscles hi
rebroten amb certa força. Per contra, sense
la cobertura vegetal que dóna la sureda, el
retorn de la fauna cap aquests boscos de pi
blanc és lenta i es preveu a més llarg termini.
Tot i el desastre de fa un any, si no es
repeteix la desgràcia, probablement en
dues dècades tornarem a tenir un paisatge
natural restaurat i ple de vida. A les
noves generacions d’empordanesos els hi
pertocarà, llavors, l’engrescadora feina de
vetllar per la seva conservació.
Que tinguem sort!
u Joan Budó i Ricart, naturalista

Vertebrats observats en una àrea d’alzina
surera a La Jonquera, un any després
Amfibis
Gripau comú (Bufo bufo)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Rèptils
Llangardaix comú (Timon lepidus)
Dragó comú (Tarentola mauritanica)
Sargantana comuna (Podarcis liolepis)
Escurçó pirinenc (Vipera aspis)
Ocells
Mallarenga carbonera (Parus major)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Oriol (Oropendola oropendola)
Gaig (Garrulus glandarius)
Picot garser gros (Dendrocopos major)
Pica-soques blau (Sitta europaea)
Merla (Turdus merula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglota)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Mamífers
Senglar (Sus scrofa)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
Cabirol (Capreolus capreolus)
Guineu (Vulpes vulpes)
Fagina (Martes foina)
L’Agró Negre de DEPANA
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Modificació de la LLEI DE COSTES

Una reforma per desprotegir
i privatitzar el litoral

L

a Llei de costes de 1988 ha estat una eina que s’ha revelat
útil per a la conservació, malgrat les seves limitacions. En
realitat, ha protagonitzat un dels encerts més reeixits per a la
protecció del litoral, tot frenant parcialment el procés de dècades
d’aniquilació de la costa espanyola. Aquests 35 anys de vigència
de la Llei de costes han estat un exemple de transversalitat
ideològica en la preservació de la costa. Prova d’això ha estat la
seva supervivència normativa durant aquests anys de governs de
diferent signe... cosa que seria molt positiva en els temps actuals.

Mar Aguilera Vaqués
Àlex Peñalver i Cabré
Lluís-Xavier Toldrà i Bastida

Fons de Defensa Ambiental

Aquest procés de conservació ha implicat
a molts ciutadans de totes les tendències i
color polític. No és just que ara s’abandoni
la costa a aquest perillós fantasma conegut
com “el mercat”. La llei que modifica aquesta norma de 1988 (Llei 2/2013, de 29 de
maig) causa una profunda decepció. Tot i
que s’autodenomina Ley de protección y uso
sostenible del litoral, la norma obre la porta
a una banalització, degradació i destrucció
encara major de les nostres costes. Per això,
s’hauria hagut de denominar Llei d’explotació
del litoral atès que, de manera més coherent,
indica el que es perpetrarà a partir d’ara.
S’oblida que assumir i assegurar una política
activa de conservació del litoral és la manera que millor contribueix a mantenir i impulsar l’activitat turística i econòmica del nostre
litoral.
En desacord
No podem compartir de cap manera la
reducció de la zona de servitud de protecció
de 100m per permetre desenvolupaments
urbanístics ex novo en municipis “cuyas dos
terceras partes ya estén transformadas”.
Tampoc entenem l’amnistia generalitzada de
construccions fora d’ordenació dins del domini
públic-marítim terrestre (DPMT). Causa
estupor la legalització de monstres del passat
que s’exclouen del DPMT (com Empúriabrava
i altres onze més), i l’amenaça sobre espais
naturals d’altíssim nivell de protecció (com el
Salobrar de Campos, a Mallorca). Marines
i salines deixaran de ser DPMT. S’haurà de
reformular tot l’afitament del DPMT a l’illa de
Formentera. S’augmenta a 75 anys el termini
de la concessió d’ocupació del DPMT (que

Roses i Empuriabrava (foto: wikimedia commons)

(Segueix a la pàgina 14 >>>)

Causa estupor la legalització de monstres del passat que s’exclouen del DPMT i l’amenaça sobre
espais naturals d’altíssim nivell de protecció. Marines i salines deixaran de ser DPMT. S’haurà de
reformular tot l’afitament del DPMT a l’illa de Formentera. S’augmenta a 75 anys el termini de la
concessió d’ocupació del DPMT, cosa que també fomenta l’ús privat del litoral.
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Purificació Canals,

E

ls encants que reconec en el mar, avui ens
son negats. Com un animal que envelleix
i va espessint la closca, formant al voltant
del seu cos una escorça impermeable que ja
no permet respirar l'epidermis, accelerant
així el progrés de la seva senescència, la
majoria de països europeus permeten que les
seves costes s'obstrueixin amb viles, hotels i
casinos. En comptes que la costa desemboqui,
com abans, en una imatge anticipada de les
solituds oceàniques, ara esdevé una mena de
front, on els homes mobilitzen periòdicament
totes les seves forces per assaltar una llibertat
des d'on neguen allò mateix que els atreia de
la costa per les condicions en les quals s'han
posat d'acord per a usurpar-la. Les platges on
el mar ens ha lliurat els fruits d'una agitació
mil•lenària, galeria increïble on la natura
sempre s'ha classificat a l'avantguarda, sota
el trepig de les multituds no serveixen per
res més que la disposició i l'exposició de
deixalles”.
Aquesta descripció del litoral no és pas
recent. Són paraules de l'eminent antropòleg
Claude Levi-Strauss al llibre Tristos tròpics
publicat el 1955. Malgrat la meva limitada
traducció del francès, crec que resulta fàcil
identificar equivalències amb el que passa
al nostre litoral, encara avui dia. Semblava
que la Ley de Costas de 1988 havia allunyat
definitivament les ombres del franquisme
sobre el litoral, però la realitat ens mostra
que no n'hi ha prou amb escriure bons
propòsits en textos legals: calen a més
polítiques proactives per fer-los complir i
generar sinèrgies i complicitats positives
amb tothom. A més, és clar, de polítics amb
voluntat de servei a la societat i no als
interessos de determinats sectors. És l'única
manera per refermar-nos en la democràcia
i la preservació del be comú, on s'hi inclouen
el territori i els seus ecosistemes.
Històries repetides
La modificació de la Ley de Costas duta
a terme pel Govern Central no és, però,
l'única anècdota negativa en la seva
història. Sense treure responsabilitat al PP,
em sembla interessant donar un cop d'ull a
com es va desenvolupar la seva aplicació,
si més no des que DEPANA va començar a
fer-ne un seguiment actiu fa vora vint anys.
Curiosament hi van haver dos períodes molt
favorables, un primer amb la creació del
Ministerio de Medio Ambiente, llavors dirigit
per la ministra Tocino (PP), i un segon sota
la direcció de la ministra Narbona (PSOE).
Dues dones capaces de posar persones

valentes al front de la Dirección General
de Costas, i de mantenir-les malgrat les
pressions que rebien per executar el que
la llei deia i promoure polítiques actives de
conservació que, òbviament, no agradaven
a certs sectors fins i tot dins els seus partits.
Immediatament després d'aquests períodes
van venir èpoques fosques -mandats dels
ministres Matas (PP), i Espinosa i Aguilar
(PSOE)- on des dels mateixos partits es van
frenar de forma dràstica les iniciatives dels
equips anteriors.
Però no tot es limita a Madrid. Des de
Catalunya ja el 1994 CiU va presentar una
proposta de modificació de la llei d'esperit
i propòsits similars, sinó pitjors, als d'ara (la
nova clàusula anti-algarrobico no deixa de
ser un element interessant). La proposta va
haver de ser reformulada el 1995 referintla exclusivament al aspectes competencials
de les autonomies, després d'una campanya
ecologista massiva i una forta defensa per
part del ministre Borrell.
Curiosament durant la votació de la reforma
actual al Senat, CiU va ser l'únic partit de
l'oposició que es va abstenir de votar en
contra. Encara més curiós és que davant
la moció del Parlament de Catalunya
que instava a recórrer la llei al Tribunal
Constitucional per garantir les competències
urbanístiques de la Generalitat, els diputats
de CiU votessin en contra junt amb els del
PP. Tenint en compte que s'acostava el termini
de 30 anys per fer efectiva la cessió de les
edificacions en domini públic, que afectava
llocs tan emblemàticament insostenibles com
Empuriabrava, que ara passen a tenir dret
durant 75 anys, no cal ser gaire intel•ligent
per entendre qui està darrera de tot plegat.
‘Cutrades’
És ben trist que allò que per a una persona
brillant com Levi-Strauss -Premi Internacional
Catalunya el 2005- era ja evident fa 60
anys, sigui negat de forma tan descarada
pels que ens governen, ja estiguin a primera
línia de la política o movent els fils dels
titelles que donen la cara per ells, o paren
la mà. Tampoc l'oposició sembla motivada
a fer massa soroll pel tema; les oportunitats
que la modificació obre per seguir fent
‘cutrades’ a nivell municipal fa que de forma
silenciosa hi hagi una complicitat que recorda
allò que deia Martin Luther King: "No em
preocupa el crit dels violents, dels corruptes,
dels deshonestos, dels sense ètica. El que
més preocupa és el silenci dels bons". Potser
és que en política, més enllà d'excepcions
individuals, això dels bons no és aplicable u

Semblava que la Ley de Costas de 1988 havia allunyat definitivament les ombres del
franquisme sobre el litoral, però la realitat mostra que no n'hi ha prou amb escriure
bons propòsits en textos legals: calen polítiques proactives per a fer-los complir.
L’Agró Negre de DEPANA
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esdevé títol transmissible), cosa que també
fomenta l’ús privat del litoral. A més, ignora
les previsions del canvi climàtic al mantenir
construccions existents en zones de DPMT
terrestre, tot acceptant que les despeses que
es generin puguin ser a càrrec dels diners
dels contribuents. No cal ser molt murri per
entendre que són mesures que, aprofitant els
vents de crisi, contenen una clara ideologia
de permetre una major urbanització de
les nostres costes per a major glòria dels
lobbies del ciment que han destruït la nostra
geografia i economia.
Desconeixement profund
Aquesta normativa fa gala d’un profund
desconeixement de les tendències normatives
sobre el litoral en el Mediterrani. S’ignoren
els protocols que deriven del Conveni de
Barcelona i les directrius europees sobre
protecció integrada del litoral, que mai
parlen de ser més permissius amb els usos i
l’edificació de la franja que ens ocupa.
Sembla que s’hagi oblidat que, per exemple,
l’estat espanyol és part del Conveni per
a la protecció del Mar Mediterrani contra
la contaminació, denominat posteriorment
Conveni per a la Protecció del Medi Marí i de
la Regió Costanera del Mediterrani (conegut
com a «Conveni de Barcelona») al que es
va adherir la Comunitat Europea mitjançant
les Decisions 77/585/CEE (1) i 1999/802/
CE (2) del Consell. La Decisió del Consell de
27 de novembre de 2006, va autoritzar
las negociacions en el marc del Conveni
de Barcelona amb vistes a la preparació
d’un Protocol sobre la gestió integrada
de les zones costaneres del Mediterrani.
Aquest fou precisament aprovat a la reunió
de plenipotenciaris del 20 de gener de
2008, celebrada a Madrid (la qual cosa
segur que no se saben ni els diputats ni els
senadors que han votat a favor d’aquesta

reforma). Posteriorment, el dit Protocol va
ser adoptat com a Decisió del Consell el 4
de desembre de 2008 sota les sigles llavors
de “Protocol IZGC”. La modificació de la
Llei de costes incompleix una rera l’altra
les seves previsions: “los Estados miembros
y sus autoridades competentes se encargarán
de formular y aplicar determinadas medidas
concretas contempladas en el Protocolo ICZM,
tales como el establecimiento de zonas donde
esté prohibido edificar.” Reproduïm també un
dels paràgrafs del Preàmbul del Protocol de
Madrid:
“Considerando que las zonas costeras del
mar Mediterráneo constituyen un patrimonio
común natural y cultural de los pueblos
del Mediterráneo, que conviene preservar
y utilizar juiciosamente en beneficio de las
generaciones presentes y futuras. Preocupadas
por el aumento de la presión antrópica sobre
las zonas costeras del mar Mediterráneo que
amenazan su fragilidad y deseosas de detener
e invertir el proceso de degradación de esas
zonas y de reducir, de manera significativa, la
pérdida de biodiversidad de los ecosistemas
costeros. Inquietas por los riesgos que
amenazan a las zonas costeras debido a
cambios climáticos que pueden provocar,
entre otras cosas, una elevación del nivel del
mar, y conscientes de la necesidad de adoptar
medidas sostenibles para reducir los efectos
negativos de los fenómenos naturales (…).
La llei fa al•lusió a l’Informe Auken del
Parlament Europeu. Ens causa una gran
estupefacció comprovar com únicament es
fa referència de forma esbiaixada a un
fonament concret i, per contra, s’obvien
clamorosament tots els altres. Per exemple,
el fonament V recorda que “esta actividad
extendida que respaldan las autoridades
locales y regionales irresponsables a través
de una legislación inadecuada y en ocasiones
injustificada, que en muchos casos es contraria

a los objetivos de varios actos legislativos
europeos, ha dañado considerablemente la
imagen de España y de los amplios intereses
económicos y políticos que tiene en Europa,
debido a la aplicación laxista de las legislaciones
urbanísticas y medioambientales vigentes en
las Comunidades Autónomas españolas en
algunas actuaciones urbanizadoras, así como
la aparición de algunos casos relevantes de
corrupción ocasionados por ellas”.
Ceguesa oficial
Resulta increïble que el govern sigui tan miop
i insensible a les clarividents prescripcions
d’aquesta normativa internacional. A més,
roman cec a les iniciatives consolidades
d’altres països del continent com la que a
França fan institucions tan ben valorades
per la ciutadania d’aquell país com el
Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres, que des de 1975 ha adquirit
i protegit conjuntament amb d’altres
administracions públiques quasi el 25% de
la línia costanera francesa. Es tracta d’un ens
públic molt ben conceptuat pels ciutadans, que
ha sobreviscut a gairebé 40 anys de governs
de diferent color polític. Aquest exemple
hauria pogut exportar-se perfectament al
sistema jurídic intern i aquesta nova llei és
l’enèsima ocasió perduda a aquesta banda
del Pirineu.
En conclusió, si era certa l’afirmació que
la vicepresidenta portaveu del govern va
expressar davant els ciutadans que amb
aquesta legislació es pretén conservar
més i millor el litoral, llavors cal derogarla de forma immediata. Es tracta d’una llei
ideològica, arbitrària i que lamina la funció
pública del DPMT, en favor dels interessos
privats. És una normativa irresponsable que
aboca l’únic capital que tenim (el nostre
territori), en unes tenebres més fosques que
la situació econòmica d’aquest país u

Al litoral espanyol s’hi han fet barbaritats urbanístiques com la perpetrada a Calpe (foto: jordi cebrian)

uNo cal ser molt murri per entendre que són mesures que, a recer dels vents de crisi, contenen una clara ideo-

logia de permetre una major urbanització de les nostres costes per a major glòria dels lobbies del ciment que
han destruït la nostra geografia i economia.
uLa nova Llei de costes és ideològica i arbitrària, i lamina la funció pública del DPMT en favor dels interessos privats.
És una normativa irresponsable que aboca l’únic capital que tenim (el nostre territori), en unes tenebres més fosques que
la situació econòmica d’aquest país.
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DEPANA REP EL
PREMI VILA DE
GRÀCIA 2013
DE MEDI AMBIENT
El 24 d’abril, en el decurs d’un acte solemne a la seu del Districte de Gràcia amb
moltes altres entitats cíviques de la Vila, ens
va ser lliurat el Premi mediambiental Vila de
Gràcia.
El Jurat va valorar així la feina que fem al
viver de planta forestal a l’entorn de l’Aula
Ambiental del Bosc de Turull. Xavier Torrents
Ludewig, Secretari General de DEPANA,
a la imatge recollint el reconeixement, va
adreçar unes paraules d’agraïment animant
a tothom a col•laborar amb el nostre Grup
d’Acció Forestal.
També durant l’acte, es va presentar un
vídeo sobre les tasques que fem al viver u

Actualitat de
DEPANA de l’ós
bru del Pirineu

L

a població actual d’óssos pirinencs està
formada per uns 25 individus repartits
en dos nuclis aparentment inconnexos. Al nucli occidental (Valls d’Ossau, Aspe, Roncal i
Hecho) només sobreviuen dos mascles i per
tant és molt urgent i necessària una reintroducció d’una o dues femelles. Al nucli central
(Val d’Aran, Pallars Sobirà i zones limítrofes
franceses) viuen uns 23 óssos, dels que 6 són
mascles 14 són femelles i 3 són de sexe indeterminat.
Durant l’any 2012 s’han verificat dues reproduccions. Per una banda l’óssa Bambú va
tenir un cadell detectat al municipi francès de
Melles i a diversos indrets del Baish Aran. Per
altra banda, la femella Caramelles va tenir
dos cadells localitzats als municipis d’Alt Àneu
(Pallars Sobirà) i Couflens (França). El pare
dels 3 cadells és el mascle Pyros.
Si bé la població no ha disminuït, és evident la
manca de diversitat genètica de la població i
per tant caldrà reintroduir més exemplars en
un futur no gaire llunyà. Tota aquesta Informació individualitzada dels óssos amb fotografies
i vídeos, les podeu trobar a l’apartat de l’ós
bru de la web de DEPANA.
Pel que fa al seguiment de l’espècie, el nostre
equip a la Val d’Aran, dirigit per Marc Alonso,
va observar el passat 5 de juny un mascle i
una femella en període de zel al municipi del
Naut Aran u
Frank Capdevila

SALVADOR MALUQUER,
SOCI D’HONOR DE LA ICHN
La Institució Catalana d’Història Natural ha nomenat Soci d’Honor a
Salvador Maluquer i Maluquer, un dels socis fundadors de DEPANA,
considerat el degà dels ornitòlegs catalans. El que la corporació científica
amb més prestigi i antiguitat del país hagi volgut atorgar-li aquesta
distinció tot i no estar ell relacionat estrictament amb el món acadèmic, és un
reconeixement a la seva trajectòria, llarguíssima en el temps, ingent pel que
fa a la feina feta i molt valuosa a favor de la natura, i per la difusió del
coneixement, la protecció i l’estudi científic dels ocells al nostre país.
La imatge amb la qual il·lustrem la notícia és de Joan Cuyàs, de juliol de
1964, i ens mostra en Salvador a les maresmes de Doñana, a cavall d’una
mula i amb un poll de bec d’alena acabat d’anellar u
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LES TERRES DE L’EBRE, RESERVA DE LA BIOSFERA
El 28 de maig el Consell Internacional del
Programa MaB de la UNESCO, va designar
les Terres de l’Ebre com a nova Reserva de
la Biosfera. Es reconeix, d’aquesta manera,
l’extraordinari patrimoni natural de les
comarques més meridionals del nostre país
i, alhora, el compromís dels seus habitants
i institucions per avançar pel camí del
desenvolupament sostenible.
La memòria de la candidatura destacava
l’existència
d’una
gran
diversitat
d’ecosistemes, hàbitats i espècies, que
comporta que el 35 % del territori estigui
inclòs en la Xarxa Natura 2000 i la
presència de dos parcs naturals (el delta
de l’Ebre i els Ports).
També es posava de relleu la matriu
agrària del territori, conformada per
paisatges rurals de gran qualitat: les vinyes
abancalades de la Terra Alta, els oliverars
de les planes del Baix Ebre i Montsià,
els arrossars del delta... en definitiva,
la coexistència antiga i harmònica de
l’activitat humana i el medi natural.
Reconèixer els esforços locals
La UNESCO ha valorat així mateix els
esforços que la societat ebrenca i les
administracions locals efectuen en l’àmbit
de la sostenibilitat: de la defensa i
protecció del riu Ebre a l’estalvi energètic,

de la recollida selectiva a les energies
renovables.
De les més grans de l’estat
La Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre
és una de les més grans de l’estat, amb prop
de 370.000 ha. Un 20% de la superfície són
ambients marins, i el 80% restant abasta les
comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera
d’Ebre i Terra Alta. Els Parcs Naturals i els
espais de la XN2000 conformen les zones
nucli i tampó, on la conservació i la recerca
són les principals funcions.
La resta del territori, més del 60%, és zona
de transició. En aquesta àrea, formada per
la matriu rural, és on es situen les ciutats
i pobles i la majoria de les activitats
econòmiques, des de l’agricultura fins la
indústria.
Cal recordar que el Programa MaB posa
especial émfasi en les zones de transició,
insistint en el seu paper per dur a terme
la funció de desenvolupament sostenible i
promovent tot tipus d’accions demostratives.
En aquest sentit, la Reserva posarà
l’accent a donar valor afegit als productes
agroalimentaris de Terres de l’Ebre i a
promoure el turisme lligat a l’experiència
del lloc.
Un projecte estratègic
La nova Reserva neix, per tant, amb l’ànim

de convertir-se en un projecte estratègic
per a les Terres de l’Ebre, superant el debat
estèril entre conservació i progrés social i
econòmic, i contribuint a la millora i a la
diversificació de l’entramat socioeconòmic
del territori. Tal com definia la memòria de
la candidatura, “que els valors del territori
ajudin a crear una economia i una societat
amb valors”.
Les Terres del Ebre al mapa mundial
Vol també ser un projecte territorialment
cohesionador i donar visibilitat a les Terres
de l’Ebre en el mapa del món. La xarxa
mundial de Reserves de la Biosfera ha de
permetre aconseguir aquest objectiu.
Per últim, la Reserva de Terres de l’Ebre vol
contribuir a l’economia del coneixement, a
la creació de llocs de treball qualificats, a
ajudar a consolidar iniciatives destinades
a la recerca, i a la divulgació i difusió
d’aquest coneixement.
Actualment s’està definint les actuacions
prioritàries que han de desenvolupar
aquests tres eixos principals del Pla
d’Acció (conservació, desenvolupament i
coneixement). També s’estan constituint els
òrgans de gestió i de participació. És, a
partir d’ara, quan comença el treball de
veritat: fer possible les moltes expectatives
que la Reserva de la Biosfera ha creat a les
Terres de l’Ebre u Josep Aragonès

La nostra entitat qüestiona que l’Ajuntament hagi autoritzat la construcció de quatre pistes de pàdel, un
vestuari i un centre social en terrenys de la Universitat de Barcelona, protegits pel Pla Director del Sistema
Costaner. L’Ajuntament es referma en la seva decisió.
DEPANA ja va presentar l’any 2004 un
projecte de connexió biològica entre la
serralada de Marina i el mar al terme
municipal de Montgat, a l’àrea del Pla de
Montgat. Les institucions receptores de la
proposta van ser l’Ajuntament de Montgat,
la Diputació de Barcelona, el Consorci
rector del Parc Serralada de Marina i la
Universitat de Barcelona.
El municipi de Montgat, a cavall entre
la conurbació barcelonina i el Maresme
ofereix encara l’únic punt de connexió
entre mar i muntanya des de la Serralada
Marina, de manera que havíem de plantejar propostes que permetessin articular la
conservació d’un corredor que actualment,
de manera precària, enllaça amb el mar.
Un indret “supervivent”
A hores d’ara aquest indret, malgrat
les agressions que ja ha sofert, encara
manté aspectes rellevants des d’un punt de
vista ambiental. Així, incorpora una certa
16
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activitat agrícola i completa una funció de
mosaic. La major part del Pla de Montgat
ha estat urbanitzat, però sobreviu aquesta
taca de 15 Ha, la darrera peça que arriba més o menys al mar.
Des d’un punt de vista faunístic manté
una colònia nidificant d’abellerol (Merops
apiaster), així com la presència també
nidificant de siboc (Caprimulgus ruficollis),
de mussol comú (Athene noctua), de perdiu
roja (Alectoris rufa), de puput (Upupa
epops), i de l'escassíssim i en regressió cucut
reial (Clamator gandarius), fet que li dóna
una rellevància molt especial, a més de
la presència de la sargantana cendrosa
(Psammodromus hispanicus).
Una victòria relativa en el passat
La major part és una finca de la UB, on urbanísticament s’hi pot situar un equipament,
sobre la que s’hauria de fer una proposta
d’intervenció que no comprometi aquesta
funció d’interconnexió.

Fruit d’aquesta campanya, l’any 2005
la Generalitat va aprovar el Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner per sectors
amb sòl urbanitzable no delimitat, que parcialment assumia el plantejament de DEPANA. En la fitxa de l’espai la Generalitat
descriu l’indret com “el primer punt de la
costa on és possible crear una discontinuïtat
en el llarg front urbà al nord del conglomerat central barceloní, amb connectivitat
entre el front litoral i la Serralada de
Marina”. La fitxa imposà com a condició
per desenvolupar urbanísticament aquesta
finca, la qualificació com a espai lliure la
franja costanera.
Denúncia rebutjada
DEPANA va denunciar els fets al
mateix Ajuntament, que l’ha rebutjada
al·legant que les pistes de pàdel es
faràn en una zona qualificada per a “ús
d’equipamients”, i per tant creuen que
s’ajusten al planeajament urbanístic u DPN

Val d’Aran

EL TEMPORAL I EL GARONA DESBORDEN LES PREVISIONS HUMANES

(foto: rosa m. ribot)

Mentres preparàvem aquesta revista, la natura
mostrava a la Val d’Aran tot el seu poder. Després
d’una primavera extremadament generosa en
pluges, les tormentes i el desglaç provocàven una
crescuda del Garona com els aranesos no vivien
des de feia temps (la darrera, no tant forta, va ser el
1982, i l’anterior havia estat el 1963). Aquest 18 de
juny, en 24 hores, el riu s’enduia cases, carreteres, i
tot allò que trobés al seu pas, sense que, per fortuna
o per miracle, hi haguéssin víctimes humanes.
Des del nostre més sincer lament per tots els
ingents danys materials i personals, no podem
deixar de preguntar-nos: és la natura l’única
responsable? Si el riu no fa més que seguir el
traçat que ancestralment dibuixa el seu curs, no
serà que els humans ens entestem en construir allà
on no toca?
Després de l’espant i encaminada la reconstrucció
dels estralls, serà un bon moment per a la
reflexió, no per buscar culpables, sinò solucions. I
aquestes potser no passin per mantenir, cada cert
temps, un pols a vida o mort amb les forces de la
naturalesau DP

EXPO FOTOGRÀFICA

DELTA DE L'EBRE, SENTÈNCIA DE MORT
El nou Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat per la
CHE incompleix els cabals ambientals i la Directiva Marc de l'Aigua.

“El delta del Llobregat, tan fascinant com desconegut”

Ecologistes en Acció de Catalunya, juntament
amb les 47 organitzacions i col•lectius de
defensa de l'aigua presents en la conca de
l'Ebre que conformen la xarxa Cuenca Azul,
va presentar al•legacions a l'esborrany de
Pla que finalment s'ha aprovat sense rectificacions pel Consell de l'Aigua de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre, amb el vot contrari de
l'organització ecologista, el passat 4 de juliol.
Al maig del 2010, Ecologistes en Acció va
presentar una denúncia davant la Comissió Europea contra el govern espanyol per
d’incompliment reiterat de la Directiva Marc
d'Aigües que al novembre del 2012 va rebre
ja una sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Al
descrèdit que ja pesa sobre l'estat espanyol
es suma ara l'aprovació d'un Pla de gestió
per l'Ebre que no garanteix el bon estat de
les masses d'aigua ni els cabals ambientals
com estableixen les directives europees. Al
contrari, en lloc de diagnosticar els problemes i plantejar mesures que facin front a la
sobreexplotació, la contaminació i els reptes
del canvi climàtic, inclou un llistat de concessions d'ús i obres hidràuliques que incrementaran la vulnerabilitat dels ecosistemes i de
les persones. Es plantegen 450.000 ha de
nous regadius, que es sumen als 950.000 ja
existents, que no deixaran cabals suficients en
el tram final de l'Ebre, agreujant el deteriorament que actualment afecta al delta. Aquest
podria desaparèixer, amenaçant la biodiversitat, economia, la cultura i el propi manteniment de les poblacions del territori.
Les organitzacions ecologistes confien que la
CE no deixarà d'avaluar críticament aquest
pla, i que intervindrà per impulsar-ne una
rectificació u

La idea de fer una exposició sobre el
Delta va estar inspirada pels grans
fotògrafs que el visiten, i es va consolidar durant la campanya contra Eurovegas, en comprovar el gran desconeixement que hi havia d’aquest
espai tan singular entre la població.
La proposta està dividida en 3 parts:
uUn viatge a vista d’ocell pels seus
ecosistemes, biodiversitat i patrimoni
cultural.
uLa seva història recent, amb especial
èmfasi en les agressions que ha patit.
uLes possibilitats de desenvolupament
sostenibles que té.

Ja podeu veure sencera aquesta mostra, un viatge per conèixer els seus
valors naturals i culturals i les amenaces que l’assetgen.

El delta del Llobregat, tan fascinant
com desconegut, és més que una
exposició fotogràfica: hi trobareu
descripcions, esquemes, històries,
curiositats.... Va néixer amb vocació
itinerant d’arribar a totes les
poblacions que viuen sobre la plana
deltaica. Si teniu interès en exhibir
l’exposició, podeu escriure a:
sos.deltallobregat@gmail.com
CALENDARI
l15-31 de juliol: CC Casa Sagnier,
Barcelona
l1-31 d’agost: Centre Esplai, Prat de
Llobregat
l1-14 de novembre: Seu del CECBLl,
St Feliu de Llobregat
l15 de novembre - 20 de desembre:
Biblioteca de Viladecans
uE. Yus
L’Agró Negre de DEPANA
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Rosa Regàs
Passada la darera ‘fase premi’, a què
dediques el teu temps, Rosa? Doncs, a
part de a ‘patrullar’ per aquesta casa,
segueixo escrivint i també a mantenir-me
alerta i activa respecte a tot el què passa.
Des de sempre he estat una persona
compromesa i d’esquerres, molt roja, i vull
ser coherent amb aquest color. Avui dia és
fàcil perdre la visió de les coses, estem molt
mediatitzats i ens enganyen constantment.
Intento que no em passi… i això demana
molt de temps! També estic sempre llesta
per donar suport a les causes que em
semblen justes.
Et manifestes una dona compromesa,
que no tem alçar la veu tot i venir
d’una generació filla de la de la Segona
República i la postguerra, normalment
amb por de parlar. Sí, i a mesura que he
anat creixent encara m’he tornat més rebel
i més radical, sobre tot a partir de conèixer
i treballar amb en Carlos Barral, una
persona molt valenta. Justícia, igualtat de la
dona, manipulació informativa, ecologia…
són temes en els que m’hi trobaran.
D’on creus que et ve aquesta postura
personal? Si miro molt i molt enrere, et
diria que la llavor l’hi va posar l’estada a

firmo, en contra de la tirania dels calendaris,
que la Rosa Regàs és una dona jove, molt
jove, amb una vitalitat que s’encomana. Fa bo el
que ella mateixa assegura de què excepte si una
vol esdevenir ballarina professional als 60, tota
la resta la pot realitzar, no importa l’edat. Opinió
convençuda i una alenada d’il•lusió que ens
venen d’aquesta dona polifacètica i cosmopolita,
enèrgica i sincera, que ara es mira el món des de
la seva preciosa masia a Llofriu on hi parlem de tot
perquè de res en té por.
Dedicada els darrers vint anys a l’ofici d’escriure
en el que s’inicià als 57, Rosa Regàs té la imatge
esplèndida de qui ha fet sempre el que li ha donat
la gana. Fa poc acaba de sumar amb “Música
de cámara” el Premio Biblioteca Breve a la
seva llista, en la que figuren també un Nadal i un
Planeta. I això que s’hi va posar tard…

França dels 3 als 5 anys a l’École Freinet.
Tant petita com era, quan vaig tornar a
Espanya, a un col•legi de monges, ja vaig
veure que era diferent i que no volia ser
d’altra manera!
I et vas fer forta. Vivia una història personal
força dura, però lluny de perjudicar-me em
va servir. Era filla de pares divorciats, i a
més declaradament republicans i exiliats. En
aquella època, un estigma. Més endavant,
quan la meva mare per fi ens va presentar
la dona amb la que se n’havia anat a viure,
la Matilde, vaig descobrir amb ella un món
d’una riquesa cultural i humana que em va
obrir la ment encara més i em refermà en
la mentalitat progressista. Des de llavors,
tenir criteri propi és bàsic per a mi.
Aquí ens han manipulat fins i tot la
història. Em costa reconèixer-me en el
present i en el passat. En el present, no
m’identifico amb tota aquesta febre de
banderes i de botifarra amb mongetes
però que no es fonamenta en un pla
conegut d’estat. I d’història tampoc en
tenim perquè el franquisme va deixar els
perdedors sense futur... però als guanyadors sense passat. I fins avui dia, en què
seguim ignorant el passat real, que encara

Per Duaita Prats
té una lectura franquista. El meu darrer
llibre gira sobre tot al voltant d’aquestes
dues realitats, que són les dels dos joves
protagonistes de Música de cámara.
Que dels temes de política i societat
n’has fet novel•les i escrits, està clar. I
de la natura? També, i tant! A Memoria
de Almator, la primera i també la meva
preferida, parlo del meu descobriment del
camp, els arbres, el paisatge, de la vida
rural de debò, del que significava per mi
haver comprat aquesta masia on som ara.
Després, a Azul el mar va ser el paisatge
protagonista...
Hi ha alguna intenció mediambiental en
això? Sincerament, no. En parlo per que és
el que em surt de dins, com quan l’assumpte
és polític o sentimental.
Però la manera de descriure els escenaris
mostra una connexió especial amb el que
t’envolta... Vist així, doncs potser sí que hi
és i no en sóc conscient. Evidentment, la
literatura és la mirada que tinc a la vida
real, i d’activisme ecològic sí que en vaig
fent des dels articles que escric: la falta
d’ajuts a l’agricultura, la contaminació, la
destrucció del litoral... Em va preocupar

En el present, no m’identifico amb tota aquesta febre de banderes i de botifarra amb mongetes però sense un pla conegut d’estat.
I d’història tampoc en tenim perquè el franquisme va deixar els perdedors sense futur... però als guanyadors sense passat.
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“A LA BURGESIA L’ECOLOGIA LI IMPORTA UNA BLEDA”
molt el transvasament de l’Ebre, una
decisió purament política, i recentment tant
Eurovegas com la nova Llei de costes m’han
deixat mot parada. Era molt millor l’antiga
llei socialista que impedia la construcció a
menys de 500 metres!
I tampoc en això no s’alçarà prou la veu.
Perquè a Catalunya la veu la té la burgesia i,
com a totes les burgesies del món, l’ecologia
els hi importa una bleda. Només els hi
importa el benefici. Són la exacerbació del
capitalisme. Res a veure amb la burgesia del
segle XIX o principis del XX, tant cultivada
i generosa amb la cultura i el bé social.
Malauradament quan va venir el franquisme
tots s’hi varen apuntar en massa. Ara passen
totalment de valors que no siguin el negoci,
malgrat ser molt més rics que els de llavors i
que podrien fer grans aportacions a la societat.
Ni els burgesos, ni l’estat... És un moment
molt dur, ple de contradiccions, de decepció
davant la política, que és l’única cosa que ens
podria salvar. Per això ens hem de mantenir
amatents a que no ens enganyin. En canvi, la
gent està com aturada, només es manifesten
els quatre de sempre, sobre tot a Catalunya.
A Madrid són més lluitadors. Hi he viscut 14
anys i ho puc dir.

Per què, aquesta diferència? Aquí seguim
tenint una por en part heretada del
franquisme, i en molta altra part no es vol
entorpir el camí nacionalista d’en Mas. El
nacionalisme ens està tapant la boca fa molts
anys. Per exemple, s’ ha parlat gaire de la
casa que en Macià Alavedra té a Llafranch?
Ets dona de vivències profundes. En clau
natura, quin esdeveniment vius amb més
intensitat? Disfruto molt de la proximitat
que em dóna aquesta casa als canvis
d’estació. Especialment, quan apunta la
primavera sento una excitació especial
i vaig aquí i allà a veure si els arbres
ja broten, a gaudir de l’esclat. També
m’encanta banyar-me als rius. Ho he fet a
molts d’arreu! I haver sabut de tanta vida
que hi ha al desert arran d’una experiència
amb els beduins, que em va demostrar com,
per damunt de tot, la natura va fent. Vaig
veure les coses d’una manera diferent.
I el teu moment de natura ‘íntima’? El
naixement del dia, cap a les cinc o a les
sis del matí. Tinc controlat exactament per
on surt el sol al cel d’aquí davant de casa,
depenent de l’època de l’any. Són instants
que no em vull perdre, que em deixen tant
plena que no tinc paraules... u

QUESTIONARI BREU
NOM COMPLET: Rosa Regàs Pagés
ARA VIU A: Llofriu
UN BONIC RECORD D’INFANTESA: un
moment de lluna plena als 5 anys a
Paris, amb el meu germà
LA PREGUNTA QUE MÉS LI MOLESTA: qualsevol que comenci dient “I
vostè, que va ser musa de la Gauche
Divine...”
L’EXPERIÈNCIA QUE NO REPETIRIA: no
tornaria a fer cas de les excuses de
les persones que he estimat i m’han
enganyat
EL SEU PAISATGE PREFERIT: el desert
EL PROPER REPTE PERSONAL: passar
de nou una temporada a una ciutat
estrangera

A Catalunya la veu la té la burgesia i només els hi importa el benefici. Són l’exacerbació del capitalisme. Res a veure
amb la burgesia del segle XIX o principis del XX, tant generosa...
L’Agró Negre de DEPANA
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ACTIVITATS

ACTIVITATS DE DEPANA DEL 2n QUATRIMESTRE

OCELLS, XIMPS, ORQUÍDIES I ERIÇONS,
PROPOSTES D’UNA PRIMAVERA PLUJOSA

J

a es diu que mai no plou a gust de tothom i aquesta primavera ha plogut com feia anys que
no passava, la qual cosa complau a qualsevol amant de la natura... però d’altra banda ens ha
obligat a suspendre o modificar un bon grapat de sortides programades: Picancel, Boumort, Eina
i la darrera, la piraguada. En aquest cas per la gran crescuda del riu Ebre, que feia de la navegació en piragua per les remogudes aigües del riu un risc a evitar per mínima prudència.
El primer dissabte d’abril, des de DEPANA
vam organitzar una sortida a les comarques
gironines amb dues finalitats prou diferents:
al matí, l’observació d’ocells al Parc dels
Aiguamolls de l’Empordà i la visita de
la Fundació Mona per la tarda. Amb el
cel cobert i amb força fred, un cop als
Aiguamolls es van fer dos grups, un d’iniciats
i un de principiants en el món apassionant
dels ocells. Juntament amb les cigonyes, els
flamencs, un parell de cignes i ànecs de
vuit espècies diferents, es van veure aus de
molt interès com l’àguila pescadora, milans
negres, fumarells carablancs, i cueretes
grogues de la subespècie flavissima de
plomatge groc i llampant.
Després de menjar de picnic vora les altes
sitges del Matà, ens vam dirigir a Riudellots
de la Selva per fer la visita concertada amb
la Fundació Mona. Allà se’ns va mostrar un
vídeo explicatiu i una de les biòlogues ens va
guiar per les instal•lacions, on hi viuen tretze
ximpanzés i quatre macaques. La majoria
dels ximpanzés havien estat utilitzats en
lamentables activitats turístiques o en encara
20
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més reprovables programes de televisió, o
havien malviscut molts anys tancats en gàbies
petites, isolats i sense contacte amb animals
de la seva espècie. La reintroducció a la selva
és impossible, i l’única via és mantenir-los en
aquests espais dignes per mirar de superar
els traumes viscuts en la seva captivitat.
Comportaments
A la Fundació es fan estudis de comportament
dels ximpanzés, com la utilització d’eines,
i s’organitzen cursets i seminaris sobre
primatologia i antropologia d’un alt nivell.
Un dels ximpanzés mascles, en veure el grup
de visitants humans, com a mostra de poder
ens va obsequiar amb diverses envestides,
donant saltirons espectaculars a l’altre
banda del tancat i llençant-nos amb força i
punteria munts d’herba i fang. Altres ximps,
molt més tímids, semblava que volguessin
passar desapercebuts amagant-se dins de
llargues mantes de llana.
DEPANA i SOS Delta
El dissabte 20 d’abril DEPANA i SOS Delta

organitzaren conjuntament la 4a Marató
ornitològica no competitiva al delta del
Llobregat. Els objectius, un cop més, són
reivindicar les àrees no protegides del
delta, com les zones agrícoles, les pinedes
o la llera del riu, recopilar dades per
reforçar els arguments a favor de la seva
preservació, i donar a conèixer ‘l’altre
delta’ (Can Dimoni, zona agrícola de Can
Comes o bassa de laminació formada sota
la C32). Es van identificar 66 espècies de
les que cal destacar 28 flamencs, un becplaner i un martinet menut a Can Dimoni. A
l’endemà es va organitzar un testing de bio
diversitat a l’espai del bosc de Turull, prop
del parc Güell, que va assolir un bon nombre
d’identificacions d’insectes i plantes.
Les fràgils orquídies
El dissabte 4 de maig a la sortida per
veure orquídies a les pinedes de Gavà
comprovarem el valor ambiental d’aquesta
pineda i el seu entorn agrícola. Des de
DEPANA, en col•laboració amb SOS Delta,
lluitem per aconseguir que es declarin espais

ACTIVITATS
Amb el GAF vàrem eliminar, pel cap baix, més de 200 fitolaques, de totes les edats. Bona feina i bona
suada! La vegetació estava esplèndida, quasi selvàtica i embardissada de totes les lianes de l'alzinar,
precioses englantines florides, alguna de més de 15 metres, l'herba de les encantades, Circaea, etc... i els
més bonics dels nostres escarabats, la Hoplia, talment com turqueses, lluent al sol”.
protegits. D’orquídies en van sortir ben
poques: l’esvelta i alhora discreta Serapias
parviflora o gall parviflor -que hi té el seu
hàbitat principal- i unes concentracions
de la bonica abellera vermella (Ophrys
tenthredinifera). Tanmateix, es van veure
plantes anuals com el curiós trèvol de
mamella de vaca, amb el seu calze inflat
i les delicades floretes bicolors, i el trèvol
tomentós (Trifolium tomentosum).
Primavera florida i paella vegetal
La sortida matinal a Torrelles de Llobregat
del 5 de maig va dur-nos a una vall
esplèndida de flors amb cantarella d’ocells
variats. Com explica en Joan Cuyàs, tot
just començar la caminada “un preciós picot
garser gros se’ns va exhibir a pocs metres al
costat del camí, examinant un pal de suport
dels cables de telèfon…”.
A Barcelona, DEPANA va tenir parada un
any més a la Fira Verda d’Entitats del barri
de Gràcia, al Parc de la Creueta del Coll.
Un dinar popular amb paella vegetal va
concloure l’acte a primera hora de la tarda.
El dia següent, a la vall de Santa Eulàlia, a
la zona de Collserola per sobre de Montbau,
hi haguè una nova actuació forestal del GAF,
amb la instal•lació de water-box.
Dolços eriçons
Els eriçons van ser els protagonistes de
la interessant xerrada que ens va oferir
en Sergi Garcia, de l’entitat Galanthus,
dijous 30 de maig, a la qual van assistir
18 persones. En Sergi ens va explicar els
trets morfològics que diferencien les dues
espècies d’eriçons presents a Catalunya,
l’europeu (Erinaceus europaeus) i l’africà
(Atelerix algirus). El primer té les pues més

llargues, amb la franja negra a la punta i no
pas al mig com passa amb l’africà. Aquell
presenta el polze més desenvolupat, i en
canvi a l’africà és vestigial i les orelles són
més grosses. L’europeu es troba distribuït per
tot Europa Occidental, mentre que l’africà té
una distribució restringida al nord d’Àfrica i
el litoral mediterrani de la Península, Balears
i Canàries. Podria haver estat introduït
pels moriscs. Al delta del Llobregat l’eriçó
europeu sol triar les àrees periurbanes i
periforestals, i l’africà les agrícoles.
La pèrdua de zones obertes a causa
de l’augment de construccions i l’ús de
pesticides expliquen la reducció dràstica de
les poblacions d’aquests simpàtics i discrets
animals a tot Catalunya. La sortida, l’endamà
al vespre, va assolir una participació molt
alta (33 persones), que es van esforçar en
localitzar-ne a les fosques en un sector de
les pinedes de Gavà, però malauradament
els nius artificials estaven abandonats i no
aparegué cap. Només ja de tornada el guia
va veure un jove eriçó al bell mig de la pista.
Tormenta a la Vall d’Eina
Les previsions meteorològiques per al
dissabte 8 de juny eren de pluges i tempestes
a gairebé tot el país, però confiàvem en
que al vessant nord dels Pirineus els núvols
no gosessin travessar la serralada. La
pluja es presentà, però no va aturar als
13 participants d’aquesta prometedora
exploració florística d’una de les valls
pirinenques més excepcionals pel que fa a la
flora de muntanya.
Tanmateix quan portàvem uns 20 minuts de
camí, els llamps i trons, i una boira tancada i
freda, ens van convèncer que el més prudent
era girar cua. Com a mínima recompensa,

vam poder disfrutar de la visió d’uns prats
encatifats de blanc amb les bellíssimes
grandalles florides (Narcissus poeticus), molt
abundants. Aquesta primavera plujosa ha
endarrerit molt les floracions. Deu participants
vam intentar cercar algun indret de tornada
on gaudir de la flora de muntanya, i el lloc
triat va ser el Coll de Toses i rodalies. El sol va
aparèixer tímidament i vam poder admirar
floracions primerenques, com ara prímules,
pastorelles, polígales, violes, pensaments,
androsaces i la bonica llet d’ocell, juntament
amb quatre espècies d’orquídies. El paradís
d’Eina queda per una altra ocasió.
Més GAF
La darrera actuació del GAF, portada a
terme a la zona del torrent de Can Coll,
a Collserola, ens l’explica també en Joan
Cuyàs: “Vàrem eliminar, pel cap baix, més
de 200 fitolaques, de totes les edats. Bona
feina i bona suada! La vegetació estava
esplèndida, quasi selvàtica i embardissada
de totes les lianes de l'alzinar, precioses
englantines florides, alguna de més de 15
metres, l'herba de les encantades, Circaea,
etc... i els més bonics dels nostres escarabats,
la Hoplia, com turqueses, lluent al sol”.
Cal finalment fer esment de les altres dues
xerrades organitzades per DEPANA, la
primera sobre un fascinant recorregut
ornitològic per la Lapònia a càrrec d’en
Ricardo Ramos, i la segona, a la llibreria
Horitzons, sobre el fracking i les prospeccions
de petroli davant de les costes catalanes,
a càrrec del nostre company en David
Rodès, juntament amb Xavier Calafell de
la plataforma Aturem les prospeccions, i un
membre de l’Associació de Naturalistes de
Girona u J. Cebrian, R. Bastida i J. Cuyàs

Activitat a Torrelles (foto: sònia chávez)
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Coordina: Toni Aparicio
EL BLOC
canopycollserola.wordpress.com
Sempre hem sentit a dir que hi ha moltes espècies d’insectes de les
quals moltes més resten per descobrir, imaginem que en regions
tropicals. El que molts no sabem és que a Collserola hi ha una estació
biològica on es fa recerca des del 2009 d’un tram de dosser arbori i
on recentment es va descobrir una espècie no registrada encara a la
península ibèrica, Longitarsus substriatus, una mena d’escarabat.
Gràcies al finançament públic i privat (crowdfunding) es van recolectar només el primer any 15.000 espècimens dels quals la majoria són
del grup de les mosques, seguides per les vespes, abelles, formigues,
escarabats i finalment papallones nocturnes.
De profund coneixement científic, J. Mederos, l’autor del bloc que
presentem, és biòleg de professió i ens parla també entre d’altres
temes de l’ús de pesticides com a mètode original per estudiar els
insectes del dosser arbori, o de la troballa d’una espècie de vespa
de la qual el mascle ateny poc més d’una desena de milímetre, sent
per tant més petit que un parameci u

EL LLIBRE
PLANTES DE LA TERRA BAIXA,
de Josep Nuet Badia

Als qui ens agrada especialment l’observació de les plantes silvestres, però tenim uns coneixements bàsics que, a molt estirar, van poc
més enllà d’unes elementals nocions de botànica, ens és molt útil i
recomanable aquest manual.
És un llibre flexible i de format còmode (19x19 cm), que fa possible
la fàcil i ràpida identificació al camp de les 300 plantes que l’autor
ha triat com les més properes a nosaltres i més comunes a ‘la terra
baixa’ (regió mediterrània en sentit ampli), localitzant el nom per
simple comparació amb unes excel•lents fotografies, agrupades de
forma molt didàctica en hàbitats: boscos, camps, camins, etc... Segur
que practicant al camp i amb aquesta petita obra a la mà, ben
aviat haurem superat entusiasmats el llindar dels 300 noms coneguts
i començarem a descobrir plantes i més plantes innominades, que ens
incitaran a pujar de nivell i sense deixar la nostra afició, ens introduirem ja en l’apassionant i immens camp de la ciència botànica.
És amb aquesta finalitat que l’autor, expert botànic amb llarga
trajectòria científica i pràctica de camp, inclou també una extensa
bibliografia d’obres de consulta de molts autors i també de les seves
excel•lents publicacions anteriors.
Només es pot comprar per Internet: www.bubok.es u
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EXPLOSIÓ DE COLORS
AL TURÓ DEL CARMEL

E

l Turó del Carmel
o Turó d’en Móra,
conegut també com
la Muntanya Pelada, aquesta
passada primavera ha estat
menys pelada que mai. Per
situar-nos bé, aclarim que és
l’emblemàtic turonet de forma
cònica que s’aixeca per sobre
del parc Güell a Barcelona,
un dels set turons, des d’on
s’albiren espectaculars vistes de
la magna ciutat.

Orobanche amethystea

Phlomis lychnitis

El Turó del Carmel és un
autèntic jardí espontani i
natural, sotmés a una intensa
acció destructiva humana des
de temps remots i repetidament
incendiat, però exemple viu de
la ferma voluntat regeneradora
de la natura.

El mirador desconegut
Molts turistes s’aventuren a
pujar des del mirador del parc
Güell fins al cim per obtenir
les millors panoràmiques de la
urbs, i en canvi és un indret ben
desconegut per bona part dels
barcelonins. Cal recordar que
va ser gràcies a la insistència
feta des de DEPANA i comptant
amb els valuosos inventaris
florístics realitzats pel botànic
i soci de l’entitat en Cèsar
Gutiérrez, que finalment Parcs i
Jardins de Barcelona van deixar
de banda la pelegrina idea de
repoblar de pins el turó fins al
cim, arrencant el que ja havia
plantat i fent possible novament
la brotada natural d’un munt de
plantes herbàcies de gran interès
botànic.
Una primavera excepcional
Aquesta passada primavera, tan
humida i generosa en pluges, ha
permès una florida i una verdor
del turonet que es pot considerar
d’excepcional, tot oferint un
esclat de colors i aromes que
feia anys que no es donava.
Extenses catifes de crisantems,
calcides blanques, llengües de
bou i corretjoles competien en
lluentor amb els abundosos
gladiols de flors púrpures o les
nombroses clapes d’atapeïts
matolls del salvió blener o
candeleda Phlomis lychnitis, un
camèfit que crida poderosament
l’atenció per les seves

espectaculars inflorescències
verticil•lades de grosses flors
grogues. Els pradells apareixien
plens a vessar de plantes
anuals, delicades i efímeres,
com els diferents trèvols
Trifolium stellatum, Trifolium
campestre, Trifolium hirtum,
Trifolium scabrum, algunes
vícies i guixers, els borrons i les
espinadelles.
Algunes curiositats
També era abundant una planta
ben curiosa, que parasita el
panical, el frare de panical
Orobanche amethystea, de
bonics tons rosa, els herbassars
de Melica ciliata amb les seves
estretes espigues d’argent
i de llambra, Stipa offneri,
d’ondulants cabelleres daurades
pentinades pel vent, i ja
emergien els brots tendres d’una
planta més pròpia dels fenassars
dels Prepirineus com és la falla
Cephalaria leucantha.
Altres curiositats botàniques,
dignes de ser esmentades en
un ambient urbà com és aquest
turó envoltat de carrers i
gratacels, són la flor aranya
Nigella damascena, la flairosa
micromèria grega, l’astragal
hamós Astragalus hamosus,
amb els seus llegums en forma
de banyes, l’atractilis, la
dauradella, els marcets o els
discretíssims tèsiums o l’herba
fam Plantago albicans.
Jardí urbà
Tot plegat un autèntic jardí
totalment espontani i natural,
sotmés a una intensa acció
destructiva humana des de temps
remots i repetidament incendiat,
però que és un exemple viu de
la ferma voluntat regeneradora
de la natura, d’una vegetació
tossudament arrelada en un
sòl pobre i pedregós, damunt
roques calcàries del Paleozoic
i a quatre passes de la casa de
tothomuJordi Cebrian
L’Agró Negre de DEPANA
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EN CONTRA
La mort del llenguatge. Una de les poques coses que ens

distancia una mica d’altres animals, és el llenguatge: ens
atorga una dimensió que només se solapa parcialment amb
les capacitats d’altres simis, cetacis, elefants i cànids socials.
És obvi que la nostra capacitat de destrucció és molt més
potent que la resta i que estem dominant la Terra per la
nostra elevada demografia unida a la
tecnologia. Però, si perdem el sentit del
llenguatge, què ens queda?
Portem uns anys força convulsos
on una elit extractiva (utilitzant els
termes d’Antoni Baños), ha consolidat
un sistema on els ciutadans hem estat
espoliats, arraconats i sedats a base
de televisió, festes i futbol. Aquesta elit
s’ha engendrat a partir de determinats
cercles de la política, la banca i els
sindicats, m’atreviria a dir que amb la
complicitat d’una part de la premsa
fent de caixa de ressonància.
La recent Llei estatal 2/2013, de 29
de maig de protecció i ús sostenible
del litoral i de modificació de la Llei
29/1988, de 28 de juliol, de costes,
és un exercici superb de manipulació,
tergiversació i mort del llenguatge. No
vull dir que els que l’han aprovada
siguin uns irresponsables (que ho són),
sinó que la norma iguala les cotes de
normativa – escombraria que va assolir el Parlament català
amb determinats passatges de les lleis ‘òmnibus’ del 2011:
desprotegeix a gran escala el litoral i generarà un sobrecost
econòmic i ambiental de dimensions difícilment imaginables.
Llegir les paraules del Secretari d’Estat de Medi Ambient del
Govern espanyol (Sr. Federico Ramos), afirmant que la reforma
“no va a permitir nuevas edificaciones en el litoral” fa, com
diu el publicista Antoni Gutiérrez-Rubí, “sagnar les còrnies”.
Més encara quan Ramos afirma que “la nueva Ley de Costas
soluciona los problemas que la actual legislación no ha
atendido, incorporando una cláusula que frenará cualquier
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construcción ilegal antes de que se produzca, e introduciendo
las políticas de lucha contra el cambio climático en la ley”.
De vòmit.
No hi ha espai en aquesta contra per rebatre el seu
reguitzell de mentides barroeres. Només podem reproduir
una part de les conclusions de l’advocada ambientalista
Sonia Ortiga, per entendre la magnitud
de la tragèdia:
“No se han evaluado económicamente
los costes de todas las modificaciones
propuestas, por lo que es una ley
gravosa para los ciudadanos. Altera y
desnaturaliza los 3 elementos básicos
de protección del litoral, reduciendo
los espacios de DPMT, limitando la
servidumbre de protección a 20 metros
y ampliando de forma arbitraria las
concesiones a 75 años / No justifica
la “supuesta” inseguridad jurídica de
la anterior ley de costas del año 88,
cuando la ley de costas del 88 ha sido
respaldada a nivel judicial / Es una ley en
contra del principio de igualdad de todos
los ciudadanos y en perjuicio del interés
general, favoreciendo determinados
grupos de interés (entre ellos, salineras,
cultivos marinos y sector turístico) / Los
beneficios que aporta -prohibición de
nuevas edificaciones en servidumbre
o la cláusula antialgarrobico- son menores a los perjuicios
que incorpora / No es proteccionista ambientalmente.
(…), liberalizando un bien público y protegiendo intereses
privados frente al interés público / No ha tenido en cuenta
informes científicos y técnicos relevantes. (…)”
Cal reclamar que se’ns digui la veritat: creuen que continuar
amb la destrucció del litoral ajudarà a sortir de la crisi
econòmica. No ens agradaria tampoc, però com a mínim el
llenguatge tindrà un sentit més precís i proper a seves accions.
Si el perdem, com a espècie no ens queda gaire cosa més u
Lluís-Xavier Toldrà

