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Entitat convidada:

COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY

EL MONTSENY, LA PUNTA DE L’ICEBERG
Des fa uns quants mesos, la premsa comarcal del Vallès Oriental va curulla de notícies relacionades
amb el massís del Montseny. Un dels temes més reiterats ha estat el projecte promogut per
l’Ajuntament del Montseny de construir de fet una nova carretera (“arranjament i pavimentació del
camí”, en diuen ells), entre les Illes i Sant Marçal, al bell mig del Parc Natural, que ha generat una
oposició ciutadana que també recolza DEPANA. Projectes com aquests no són altra cosa que pretextos
per obrir forats en les actuals figures de protecció dels espais naturals, dels quals, la llei exprés que es
pretén aprovar al Parlament sobre el Cap de Creus, n’és un cas paradigmàtic.

P

er aquells que no coneguin la zona, explicar
que es troba a la vall alta de la Tordera
i que, fins ara, ha gaudit d’una inviolabilitat
relativa, fet que l’ha convertit en un dels paratges més ben conservats, amb les màximes
figures de protecció ambiental incloses al
Pla Especial de Protecció del Parc Natural del
Montseny1. Aquesta característica és la que ha
provocat la indignació d’amplis sectors de la
població del Baix Montseny, que troben inadmissible la intromissió de les màquines en una
zona considerada Hàbitat d’Interès Comunitari
protegida per la Xarxa Natura 2000 (UE).
Els arguments adduïts pels seus promotors
han fracassat davant la inconsistència de llurs
plantejaments i la crítica demolidora dels números i del sentit comú.
No hi ha justificació social (per la manca de
veïns), ni econòmica
(l’amortització d’aquesta obra en 17 anys no
compensa els costos de
manteniment de la pista existent). I, el que és
pitjor, les seves repercussions ambientals (fins
i tot més greus desprès
de la seva construcció),
amenacen acabar amb
la zona més ben conservada del Parc Natural
del Montseny. Legalment parlant, la seva
tramitació s’ha fet sense
comptar amb el tràmit
d’Avaluació d’Impacte
Ambiental (AIA), obligatòria en aquests casos.
Crida l’atenció que, segons la Proposta de Modificació del PEIN presentada per l’Ajuntament
el febrer del 2014, la masia del Terrers, ubicada dins la propietat més significativa pel seu
enclavament i extensió, ha passat de ser d’ús
“no classificable” a “ús hoteler”. La situació
d’aquesta construcció, avui en estat deficient,
prop de la capçalera de la Tordera i a pocs
centenars de metres de la pista que es pretén
asfaltar, desprèn un cert tuf de caciquisme i
corrupció.
Per acabar-ho d’adobar, el projecte, prou
bandejat ja per la crítica ciutadana, es troba
immers en la situació econòmica d’un municipi que arrossega un dèficit de 1.474€ per
persona (l’any 2013), mentre manquen infraestructures bàsiques, com la construcció d’una
veritable depuradora que eviti l’avocament
d’aigües residuals contaminades a la Tordera.
Davant del desgavell forassenyat, no és es-
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trany que la societat civil es qüestioni si els diners procedents dels seus impostos s’han d’utilitzar en projectes de dubtosa utilitat pública,
en comptes de ser usats per protegir un medi
natural, que hi ha qui vol transformar en un
nou negoci privat. Malgrat el posicionament
favorable d’algun personatge que viu de la
marca Montseny convertida en xou televisiu,
les reiterades protestes públiques i els recursos legals presentats per la CSM han obligat a
paralitzar, abans de l’inici, unes obres que es
troben sota la lupa del Síndic de Greuges i del
Departament de Territori i Sostenibilitat, requerit per determinar si cal fer l’AIA o no.
Un xoc així entre administracions i ciutadania,
és un exponent de la política que s’està practicant al Montseny i al conjunt dels espais naturals a
Catalunya. És probable
que, en els propers mesos,
se senti parlar d’altres
projectes que les administracions volen promocionar dins del Parc Natural
del Montseny, com l’intent
de fer una nova construcció al turó de l’Home
(a instàncies del director
del Servei Meteorològic
de Catalunya) amb arguments totalment peregrins,
per exemple. De fet, tots
aquests projectes no són
altra cosa que pretextos
per obrir forats en les actuals figures de protecció
dels espais naturals, dels
quals, la llei exprés que es pretén aprovar al
Parlament sobre el Cap de Creus, n’és un cas
paradigmàtic.
Hi ha una clara ofensiva de les administracions
catalanes, que estan actuant com a veritables
testaferros dels poders econòmics, a fi de posar en venda els valors naturals d’uns espais
que han estat protegits per la pressió de la
ciutadania i pagats amb els nostres impostos.
Ja va sent l’hora de preparar-nos a defensar
uns drets ambientals aconseguits amb molts
anys de lluita i esforços, uns drets que per cert
ningú ens va regalar.
u Carles Lumeras, President de la Coordinadora

per a la Salvaguarda del Montseny

1. Concretament: Zona de Reserva Natural (ZRN) i Zona
d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP).
2. Proposta de Modificació del PEIN en el marc del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal del Montseny (Vallès
Oriental). Febrer 2014.
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EDITORIAL

EL TRIANGLE DEL PROGRÉS
Les catàstrofes naturals més freqüents al nostre país són els
incendis forestals, les inundacions i les calamarsades. La teoria del
foc explica que, per a qualsevol incendi, es pot establir una relació
entre el combustible, el comburent i l’element que el provoca. És el
que s’anomena el “Triangle del Foc”.
Però què passa amb el “Triangle del Progrés”? Parlem
d’ensenyament, sanitat i entorn natural, i en aquest darrer sempre
s’ha vist un fre al progrés... La crisi ha recuperat el principi bíblic
d’explotar la Terra i sotmetre-la sense contemplacions.
Actualment, diversos projectes suposadament estratègics, proposats
per uns pocs i de dubtós interès general, són venuts a casa nostra
com la gran solució a la crisi. I la cultura de les idees amb majúscula
(sostenibilitat, recerca, etc.), està, simplement, desapareguda.
A Catalunya s’havien aprovat lleis ambientals raonablement
avançades que no sempre es complien prou... però l’escenari del
2014 suposa recular: desvirtuar-les o, pitjor, suprimir-les. Hi ha,
doncs, una inquietant distància entre el que se sap que s’ha de fer
i el que s’acaba fent.
No hi ha dubte que DEPANA és una entitat cívica. El civisme i
el coneixement n’han estat dos dels fonaments històrics. Civisme
significa pensar la realitat considerant el bé comú i això,
desenvolupat sobre la base del coneixement, comporta tenir una
visió pro positiva. L’actual junta de govern de l’entitat és del
parer que aquest en continuï sent l’esperit, sempre allunyat de la
dinàmica de partits.
Si ensenyament, sanitat i entorn, interdependents, signifiquen
progrés, és perquè els efectes de no assignar-hi recursos comporta
situacions d’irreversibilitat que menen cap a un descens de la
qualitat de vida de la ciutadania a mig i a llarg termini. De retruc
això també afecta al suposat “progrés”.
DEPANA, entitat cívica, continua proposant assignar els fons
públics necessaris a la gestió del patrimoni i els recursos naturals.
No fer-ho ens pot dur a situacions culturalment, econòmicament,
socialment i ambientalment negatives.
Són, aquestes, catàstrofes humanes del tot evitables.
u La Junta Directiva de DEPANA
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20 ANYS
DEL “PLA DELTA”
Enguany es compleixen
20 anys d’ençà que es
va signar el Pla Delta
al Prat de Llobregat.
Un conjunt d’obres que
no només van afectar
greument els ecosistemes
del Delta del Llobregat,
sinó que es van convertir
en tot un model per la
destrucció del territori.
15 de setembre del 2004: moment en que es connectava la nova desembocadura del riu Llobregat (Font: Indymedia)

E

l Delta del Llobregat ocupa una superfície
de gairebé 100 km2, dels quals actualment
es mantenen poc més d’un 5% dels hàbitats i
les zones humides originals. La gran majoria
de l’hemidelta esquerra (barri de Sants, l'Hospitalet, Cornellà o la Zona Franca), s'ha perdut. El 60% del seu territori ja està urbanitzat,
la majoria de l’espai lliure està aprofitada per
l'agricultura i només un 10% està protegit sota
figures específiques.
Però la gran transformació es va dur a terme mercès al Pla d'Infraestructures del Delta
del Llobregat o “Pla Delta”, un conveni entre
el Ministerio de Obras Públicas, la Generalitat, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana i els Ajuntaments de Barcelona i El Prat. Aquest pla, un gran desgavell
ecològic contra el delta, una zona humida
d’importància internacional, incloïa:
n Desviament del riu Llobregat 2,5 km cap
al sud, entrant en part de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda - Ca L'Arana i
destruint totalment la zona de La Podrida,
i de les jonqueres de Cal Tet.
n Ampliació del port en l'anterior espai,
on s'ubicarà la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), que ha multiplicat per 3 la
seva superfície. Aquesta ampliació ha suposat la desaparició del 40% de tota la
població de corriol camanegre.
n Ampliació de l'aeroport, construcció de
4
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la tercera pista, paral·lela al mar i a uns
1300 metres de la pista principal, amb
una nova terminal, centres logístics, etc.
(duplicant la superfície del mateix). Va fer
desaparèixer el canyissar del Pas de les
Vaques on criava l’última parella d’arpella al delta, la zona de salicornars, erms
i bases de la Volateria i part de la ZEPA
de La Ricarda i El Remolar, a més de la
tala de 14.000 pins d’un hàbitat d’interès
prioritari per la UE.
n Carreteres vàries, accessos viaris i ferroviaris (autovia del Baix, Pota Sud, etc.).

La gran transformació es va
dur a terme mercès al conveni
entre el Ministerio de Obras
Públicas, la Generalitat, la
Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana i els
Ajuntaments de Barcelona i
El Prat. Comportava un gran
desgavell ecològic contra el
delta, una zona humida declarada d’importància internacional.

Construcció d'una depuradora i una incineradora (única obra que no es va executar).
La tramitació per separat de les obres, no
va permetre avaluar les sinergies sobre la
globalitat de l'espai, en contra de les disposicions de les directives europees.
No entrarem en els impactes sobre els espais naturals ni en les compensacions, en
gran part no aplicades, ja que DEPANA
fa anys que ho denuncia. Però sí avaluem
el context històric i les conseqüències que
ha tingut aquest pla faraònic, que encara
arrossega al delta i que afecta al conjunt
dels espais naturals de Catalunya en la
relació amb l'actual dinamització institucional de la conservació del nostre patrimoni.

n

El “gran centre logístic” de la Catalunya
emergent
En plena eufòria urbanitzadora post-olímpica i d'expansió constant de Barcelona,
alguns van posar els ulls en l'última gran
zona planera de la metròpoli, el preuat i
heroic supervivent Delta del Llobregat. La
idea era crear una Plataforma Logística
Intermodal, en altres paraules, convertir-lo
en un centre d'intercanvi de mercaderies,
procés clau en la terciarització i globalització que ha patit l'economia catalana.
Amb el ministre Josep Borrell al capda-

vant, el projecte d’aquell “Pla Delta” responia sens dubte a ambicions polítiques
particulars i es va aprovar el 1994.

argumentar aquesta justificació de cara
a destruir un espai de la Xarxa Natura
2000 a Europa.

Salvat de miracle
El pla no va ser signat al Prat de Llobregat per casualitat: era el municipi més
afectat i el seu Ajuntament era el gran
aliat, suposadament “convençut” pels beneficis econòmics que rebria. També tenia
la ciutadania més bel·ligerant socialment,
amb precedents com la mobilització contra el desviament del riu feia 20 anys, que
curiosament havia estat recolzada pel
govern local d'ICV. Tot el procés va estar
marcat per l'opacitat, els fets consumats i
la impunitat, i amanit pels cants de sirena
dels milers de llocs de feina, que es van
demostrar falsos.

El delta llargament assetjat
Cal destacar que la de fa 20 anys va
ser una lluita desigual, pel gran calat en
l'imaginari popular del “Pla Delta”, sobretot per part de la Gran Barcelona, malgrat
que els seus efectes negatius hagin transcendit en l'espai i en el temps.
El menyspreu pel territori i la seva ciutadania ja va quedar palès quan Jordi Pujol va dir: “A veure si es pensen que quatre
carxofes aturaran el creixement de Catalunya”. Dues décades més tard, aquesta
mentalitat no ha canviat i els camps de
carxofes es continuen veient pel seu valor
com a solar, i no per la seva producció,
per no parlar del seu paper ecològic o
com a espai obert.
A dia d’avui, el Delta del Llobregat,
especialment la zona agrícola, continua
assetjat per terra, mar i aire, amb un
degoteig de projectes i plans per continuar
urbanitzant-lo: Eixample Sud del Prat, Eix
Port-Aeroport, Outlet de Viladecans, Camp
de Golf de l'aeroport, polígon d'Amazon,
nous accessos ferroviaris i viaris al port,
ampliació de l'autovia de Castelldefels,
Pla Especial del Parc Agrari, Pla Director
Econòmic del Baix Llobregat...
El cas Eurovegas no és excepcional sinó
que és el model. Així ho hem pogut
comprovar amb casos com el Barcelona
World, o El Bulli Foundation: l'excepcionalitat ha esdevingut la norma, les lleis
a mida per a projectes estrella, amb el
menyscapte de l’interès general sota el
privat, i la sempiterna excusa de la crisi o
els llocs de feina.
La manca de respecte pel territori, l'opacitat, les portes giratòries i el desmantellament de les polítiques ambientals són
la nova “marca Catalunya” u Eva Yus

L’alternativa de DEPANA i la CDD
La Coordinadora en Defensa del Delta del
Llobregat i DEPANA, vam elaborar un projecte alternatiu (que per descomptat no
va rebre cap consideració), amb l'objectiu
de no hipotecar, ans al contrari, el futur
dels aqüífers i els espais naturals, ja que
es va veure com impossible aturar el Pla.
No va ser la primera gran mobilització
ecologista de Catalunya, però sí que va
ser pionera en proposar una alternativa
menys impactant, i molt més realista.
Coses que no s’entenen. O sí?
Recordem que el port i la Zona Franca estan infrautilitzats, i que l'aeroport es va
servir al 50% de la seva capacitat. La
terminal vella resta buida, perquè les previsions de creixement eren equivocades. El
desviament del riu es va declarar com a
il·legal pel Tribunal Suprem. Com sempre,
el temps ens dóna la raó, malgrat que cap
administració ho hagi reconegut. Les obres
no eren “d’imperiós interès nacional”. De
fet, va ser la primera vegada que es va

acció AMBIENTAL

15 de setembre del 2004: protestes quan es va connectar la nova desembocadura del riu Llobregat
(Font: Indymedia)

Avui dia, el Delta del Llobregat, especialment la zona
agrícola, continua assetjat per
terra, mar i aire, amb un degoteig de projectes i plans per
continuar urbanitzant-lo: Eixample Sud del Prat, Eix PortAeroport, Outlet de Viladecans, Camp de Golf de l’aeroport, polígon d’Amazon, nous
accessos ferroviaris i viaris al
Port, ampliació de l’autovia
de Castelldefels, Pla Especial
del Parc Agrari, Pla Director
Econòmic del Baix Llobregat...

Estanyat d’un camp a la zona afectada, a Cal Bonic (Foto: Emi Ruiz)

Salvem la zona agrícola del Prat!
DEPANA i Delta Viu denuncien el pla urbanístic que ocuparà una de les últimes zones agrícoles del
Prat de Llobregat, de gran riquesa ambiental.

L

’ARE (Àrea Residencial Estratègica) de
l’Eixample Sud, és una de les últimes
agòniques raneres de la bombolla immobiliària.
De les 73 ARE de Catalunya, plans urbanístics
del tripartit per crear una gran oferta
d'habitatges (gairebé 90.000), un quart es
planejaven a la comarca del Baix Llobregat.
La majoria està en suspens o abandonades per
la nova realitat socioeconòmica.
Només la redacció dels plans urbanístics i
els estudis d'impacte ambiental (ens) han
costat més de 25 milions d'euros.

De les 12 AREs del Baix Llobregat, tan sols
queden en marxa la Remunta a l'Hospitalet i aquesta del Prat. Amb més de 37
hectàrees, preveia fins a 2.666 habitatges
i 30.000 metres quadrats d’activitats comercials. Tot, en teoria, molt verd i sostenible.
Una incomprensible Fase II
La fase I s'ha inaugurat amb 78 pisos, xifra
que dóna una idea de la sobredimensió
del projecte, ja que no responia -ni respon-, a la realitat demogràfica del >>>
L’Agró Negre de DEPANA
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La segona fase afecta
a una zona agrícola
molt productiva i de
gran valor paisatgístic,
autèntic pulmó i lloc
d’esbarjo per als
veïns del Prat. Per
la seva biodiversitat
avifaunística ha estat
inclosa al catàleg
d’Àrees Importants
per a les Aus de SEO/
BirdLife, que promou
DEPANA
L’espai també té
un gran patrimoni
cultural, que poc a poc
es va destruint. En els
darrers 23 anys s’han
enderrocat 25 masies
al Prat, paradoxalment
moltes més que durant
tot el franquisme.

>>> Prat. I doncs, perquè hi haurà una fase II?
És la tàctica de terra cremada. Els plans urbanístics aprovats per l'juntament han deixat completament degradades i sense construir altres zones
projectades, com l’Eixample Nord o l'altra ARE
“Sud-Aeroport”. Però ja estan “marcades” per
futurs projectes.
Per què cal una avaluació ambiental
La segona fase afecta a una zona agrícola molt
productiva i de gran valor paisatgístic, autèntic
pulmó i lloc d’esbarjo per als veïns i veïnes del
Prat. Tocant al Parc Agrari i a les zones naturals,
per la seva biodiversitat avifaunística (acull espècies d’aus protegides) ha estat inclosa al catàleg d’Àrees Importants per a les Aus de SEO/
BirdLife (IBA Nº140 Delta del Llobregat), que
promou DEPANA, raó suficient per a què estigui
dintre de la Xarxa Natura 2000 de la UE.
Recentment ens hem assabentat de la proposta
de no sotmetre a avaluació ambiental la Modificació puntual del Pla Director d’aquesta ARE
“per la manca d’efectes significatius en el medi
ambient”. Les entitats conservacionistes hem interposat un recurs i encetat una campanya popular, que va començar el 6 de juny amb una
xerrada informativa a càrrec de Jose García i
Eva Yus, membres de DEPANA, i una sortida per
la zona afectada el dia 7.
El cor de la carxofa del Prat
A més de les 37 Ha del projecte urbanitzador,
la zona serà afectada també per una autovia
de 4 carrils que ha d'unir el port i l’aeroport,
de gran impacte, i que trinxarà altres 15 Ha

Masia de Cal Peret, una de
les que serà enderrocada a
la Fase II, en contra de la
voluntat del propietari.
(Foto: Emi Ruiz)
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d’explotacions agrícoles, fent-les inviables. Tot
plegat es perdrà el 40% de la zona agrícola
restant al Prat.
Això a un municipi que, amb les obres del port
i aeroport, ha perdut ja el 60% de la zona
agrícola. I on les “carxofes Prat” vénen de Sant
Boi… Malauradament, al Prat aviat seran un
producte de museu u Eva Yus

LA DESTRUCCIÓ DE VALUÓS
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
I CULTURAL
La zona també té un gran patrimoni cultural, amb masies, tota una xarxa de canals
de reg, sèquies, pous artesians i costums
com l’estanyat (inundació dels camps de
l’època de l’arròs per dessalinitzar-los),
una pràctica molt interessant també en
favor de les aus limícoles i aquàtiques.
En els darrers 23 anys s’han enderrocat
25 masies al Prat, paradoxalment moltes
més que durant tot el franquisme. Hauria
de ser enderrocada Cal Peret (amb referències des del s. XVII), i serien afectades
pels dos projectes: Cal Bonic, Cal Joanet
del Tivís i Cal Senyoret (s. XVIII).
A la Fase I es va enderrocar Cal Costelleta Petit (1890) i Cal Pau Pi (Cal Guiri,
datada al 1840), espera també la seva
destrucció.

acció AMBIENTAL
Foto: Guimir (Creative Commons)

SOBRE L'AMPLIACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITAT DE CATALUNYA

S

'està tramitant el Pla Director
Urbanístic del Circuit de Velocitat de Catalunya - Barcelona, que
s'ubica a la Plana del Vallès.
Ens han tramés la proposta de document de referència per a l'informe
de sostenibilitat preliminar que preveu l'ampliació de la zona ocupada
pel circuit de Montmeló, amb nous
pàrquings, una zona de càmping, un
parc temàtic, un circuit de kàrting,
un circuit de trial, un circuit de motocròs, un circuit de vehicles 4x4, un
circuit de ràdio control i l'escola de
conducció segura.

El grau de concreció és força baix, però està
clar que l'extensió que es pretén emprar ha
de ser segons el promotor molt més alta per
atènyer una utilització més intensa i constant
d'un Circuit que bona part de l'any està infrautilitzat. Per assolir aquests fites sempre
perd la Natura, de forma que es considera que el SNU que rodeja el Circuit no té
cap mena d'interès ni agrícola, ni connector
ni, evidentment, natural. Caldria una reflexió
profunda i proposar unes fites més raonables per al futur del Circuit i unes mesures
compensatòries efectives i reals i no simples
maquillatges de la pèrdua real de sòl lliure
que s'infligeix al Vallès.
Cecs davant els problemes endèmics
Es segueix sense ni tan sols abordar els problemes endèmics de la instal·lació: accessos

amb transport públic com a alternativa real i
factible, contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. El pitjor és l'ocupació i modificació
de molt més sòl del que és necessari. També
rep el més que precari estat del riu Congost,
tot travessant-lo amb unes passarel·les per
ubicar a l'altra banda del riu un circuit de
kàrting, que inclouria diverses instal·lacions:
pista de màxima longitud, boxes, torre de
control, pàdoc, tribunes, aparcaments per
a participants i públic i edificis de suport...
sense indicar en cap moment el número
d'aquests d'edificis ni quin tipus de suport
aportarien. Cal subratllar que el riu Congost
està catalogat dins la Xarxa Natura 2000 i
és, per tant, part del PEIN.
A part d'esquitxar un sector fora de la unitat
territorial del Circuit, no té cap sentit empitjorar l'estat del curs fluvial u DPN

RECURS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE L’EBRE

L

a Plataforma en Defensa de
l'Ebre i DEPANA, han interposat
un recurs contenciós administratiu
al Tribunal Suprem contra el Pla
Hidrològic de la conca de l'Ebre,
que ha estat admès a tràmit.
Els arguments del recurs giren en torn a
que el document aprovat el 28 de febrer

Manifestació popular contra el Pla (Fons: PDE)

del 2014 pel Consell de Ministres vulnera
la normativa europea de planificació
hidrològica, també l'estatal i la Llei
d'aigües, a banda de les directives de
conservació de la natura que regeixen
al Delta de l'Ebre (marc de l'Aigua, Aus i
Hàbitats). Aquesta no és l'única via legal
en marxa, ja que mentrestant la PDE
treballa per fer efectiva la queixa a la
Comissió Europea.

També la Generalitat
Paral·lelament, la Generalitat ha efectuat un
requeriment administratiu previ al Consell
de Ministres espanyol per a que deixi sense
efecte el Reial decret que ha fet possible
l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre.
Aquest és el primer acte administratiu
que impugna el Govern català, amb
l'objectiu que es tinguin en compte les seves
al·legacions, encaminades a garantir un
cabal ecològic adequat per al tram final
de l’Ebre.
De moment és una actuació força tímida,
atès que el Govern va pactar una reserva
de 445,15 hm3/any per a nous regadius a
Catalunya. Cal afegir que les altres CCAA
han establert també les següents reserves:
Castilla-León 40 hm3/any, Diputación
Foral de Álava 21, 75 hm3/any, La Rioja
148,75hm3/any, Navarra 32 hm3/any, i
Aragó 2.290 hm3/any.
Volem un mínim de 7.000 hm3 anuals
Tant la Generalitat com la PDE coincideixen
en reclamar que el cabal mínim per al tram
final del riu ha de ser de 7.000 hm3 anuals.
El pla que ara es combat, preveu tan sols
3.100 hm3/any. La lluita també continua sent
molt recolzada a nivell popular, com es va
veure a la multitudinària manifestació del
30 de març entre Sant Jaume d'Enveja
(Montsià) i Deltebre (Baix Ebre)u LLXT
L’Agró Negre de DEPANA

7

acció AMBIENTAL

ACTUALITAT DELS ÓSSOS
DELS PIRINEUS

F

a uns anys que DEPANA, de la mà de Marc Alonso, supervisa la població d’óssos bruns que viuen a la Vall d’Aran. A banda
del seguiment biològic dels exemplars ursins que hi habiten, s’ha dut a terme tasques de difusió gràcies a les imatges del
fotògraf Oriol Alamany, d’educació ambiental amb socis de DEPANA, els veïns de la Vall (sortides), i els ramaders amb bestiar en
zones de presència de l’ós.
També estem en xarxa amb d’altres actors com agents rurals, especialistes en ós bru del Pirineu i de la Serralada Cantàbrica o
d’altres organitzacions de defensa de l’ós bru de França.

EL CAS AUBÈRTA
De vegades des de DEPANA hem de palesar una visió crítica de
les coses, malgrat hi hagi una part benintencionada. En aquest
sentit, la localització el passat mes d’abril d’una osseta (anomenada
Aubèrta), sola en una casa del poble aranès d’Aubert, ens ha
preocupat especialment.
El fet no sembla accidental com han volgut fer veure les autoritats
de la Vall d’Aran, sinó més aviat producte de la intervenció humana.
En primer lloc, es desconeix una versió oficial sobre què va passar
amb la seva mare (Fadeta) i el seu/s possibles germans. En segon
lloc, resulta inversemblant l’abandó de la cria per part d’una mare.

La localització el passat mes d’abril d’una osseta (anomenada
Aubèrta), sola en una casa del poble aranès d’Aubert, ens ha
preocupat especialment. Actualment el cadell es troba en un tancat al
bosc, i sembla que hi ha la intenció de tornar-lo a alliberar a la natura
a la tardor (Font: Images du Pays des Ours)
Aquesta primavera hem perdut a la vall de Melles (França) a Balou,
un gran mascle d’ós bru que es va despenyar en una zona abrupte
d’aquesta vall. Una pèrdua molt important des del punt de vista
genètic, ja que semblava cridat a succeir a Pyros, el mascle dominant
al Pirineu (Foto: Sergi Torné)

Sense precedents
Actualment el cadell es troba en un tancat al bosc, i sembla que hi
ha la intenció de tornar-lo a alliberar a la natura a la tardor, un
cop s’hagi desenvolupat una mica més. En ser una situació complexa
i poques vegades experimentada, caldrà estar amatent a com pot
haver-la influït la relació amb els humans, atès que l’Aubèrta va ser
manipulada en almenys tres ocasions pels veïns i d’altres persones
de la Vall.

LA MORT DE BALOU
També aquesta primavera, hem perdut a la vall de Melles (França)
a Balou, un gran mascle d’ós bru que segons la informació donada
pel Govern francès, es va despenyar en una zona abrupte
d’aquesta vall. Una pèrdua molt important des del punt de
vista genètic ja que semblava cridat a succeir a Pyros, el mascle
dominant als Pirineus i principal protagonista de l’èxit reproductor
de la població de l’àrea. Balou era l’únic ós no emparentat amb ell.
Una vivència per al record
Alguns socis i simpatitzants recordem amb nostàlgia aquest
magnífic animal que era, al qual vam tenir la gran fortuna de
poder veure de lluny, palplantat, ferm i poderós, al damunt d’un
roc en la sortida que DEPANA va organitzar l’any 2011. Una visió
que no oblidarem mai.

LA CARAMELLITA, AMB ELS CADELLS
I tanquem aquesta pàgina d’informació ursina amb una notícia
positiva: a començaments d’estiu la patrulla ESCO del Pallars Sobirà
i fruit de la seva bona tasca en el seguiment de l’ós bru, ha constatat
mitjançant tècniques de foto-trampeig que l’ossa Caramellita va ser
vista acompanyada de dos cadells d’un any a la Vall de Cardós.
u Marc Alonso i Jordi Cebrian
8
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DISRUPTORS
ENDOCRINS:
ELS TÒXICS
D'ÚLTIMA
GENERACIÓ

D

es dels anys 60 sabem que certs compostos químics poden actuar
com a hormones. De fet, el famós plaguicida DDT, prohibit des
de 1972, és un estrogen-mimétic (o sigui, que es comporta com una
hormona femenina), i encara es troba present a la sang i al teixit adipós
de bona part de la població.
D’aquests compostos, anomenats Disruptors Endocrins (DE) des de
1991, existeixen més de 1.500 molècules amb estructures químiques
molt variades, que tenen en comú el fet d’afectar al nostre sistema
hormonal, que és el que controla l'equilibri fisiològic del nostre
cos, el desenvolupament embrionari, i la reproducció. Entre ells hi
ha hormones de síntesi, fitoestrògens (de plantes), plaguicides,
compostos usats en la fabricació de plàstics, així com subproductes i
residus industrials. Més de 4.000 substàncies entren en contacte amb
els aliments i s'hi incorporen sense el nostre coneixement, ja que no hi
ha obligació d'especificar la seva presència en l’etiquetatge. Moltes
d'elles poden ser DEs, tot i que no totes estan ben estudiades, com
veurem. Altres fonts d’exposició són l'aire i l'aigua.
Efectes sobre el medi
Aquests estan ben documentats. Ja als anys 60-70 van servir
d'alerta fenòmens com la pèrdua de l'instint reproductor (pigarg
americà de Florida), l’esterilitat elevada i la pèrdua de fertilitat
en algunes espècies, les mortaldats massives (llúdrigues en els
rius anglesos, foques del mar del Nord, dofins del Mediterrani),
l'efecte dels “ous fràgils” sobre les aus, així com deformacions i
mort primerenca d'exemplars joves (polls de gavines als EUA i
d'aus de laboratori, caimans de Florida...).
Entre altres problemes destaquen efectes comportamentals, com
unions entre femelles (en visons de Michigan o gavines de Califòrnia)
i disminució del sistema immunitari. Els canvis de sexe poden afectar

uEscalfar el menjar en carmanyoles de plàstic
pot augmentar l’exposició als DE.

la supervivència de les poblacions, com és el cas dels amfibis (si tots
els individus es desenvolupessin com a femelles). De fet, s'especula
que sigui una de les causes de la seva davallada a nivell global.
Efectes sobre les persones
Tenint en compte que el nostre sistema hormonal és semblant al dels
vertebrats, no és estrany que molts d'aquests efectes s'hagin acabat
descrivint en les persones, relacionats amb bona part amb les
malalties més freqüents en la població. Diversos estudis mostren que
poden contribuir a causar, en certa mesura, des d’infertilitat, defectes
congènits (per exemple, hipospàdies), dificultats en l’aprenentatge,
diversos tipus de càncer, Alzheimer, Parkinson, i d’altres desordres
neurològics, ginecològics i del sistema immunològic.
Així mateix, en els darrers anys ha aparegut una gran quantitat
d’informes que mostren una relació amb el risc de patir diabetis.
De fet, la incidència d’aquesta malaltia està augmentat de forma
preocupant, i entre els factors de risc que podrien explicar aquest
increment s’hi troba l’obesitat, la qual al seu torn s’ha observat que
els DEs podrien tenir, a més, un efecte anomenat obesogen.

Un suc de taronja pot ser
“lliure d’additius”, però alhora
portar productes químics que
no coneixem, que acabem
ingerint i que ens afecten. Des
dels plaguicides de la fruita
als components del plàstic de
l’envàs, ens exposem durant
tota la nostra vida a una
contaminació silenciada.
(Foto: Geir Mogen - Creative Commons)

Problemàtica toxicològica i epidemiològica
No obstant, cal tenir presents algunes de les dificultats i reptes que
presenta la investigació dels efectes d’aquesta gran varietat de
substàncies en la salut de les persones. Estar exposats al mateix
temps a molts compostos que tenen efectes perjudicials, fa que
calgui tenir en compte l’efecte conjunt entre ells.
Les seves consequències poden aparèixer després de temps
d’exposició a dosis baixes però prolongades al llarg de la vida. A

uA la nostra compra hi ha excesius envasos,
font de contaminants.

més, en molts casos, es tracta de malalties en l’aparició o no de les
quals hi intervenen múltiples factors (dieta, genètica, estils de vida,
etc.), com és el cas del càncer.
L’estudi de l’exposició als DEs es veu també dificultat per que alguns
no deixen nivells mesurables en el nostre cos, tot i estar-hi exposats
constantment, com és el cas del bisfenol A, present en molts dels
plàstics d’ús alimentari. Finalment, fins i tot s’està observant com una
exposició a dosis més baixes no significa un menor risc, o sigui que el
nostre cos no hi presenta una resposta lineal.

COM ELS PODEM EVITAR?

Malauradament els DEs estan molt presents a la nostra
vida i a les nostres llars: en contenen els materials de
construcció i decoració, els productes de neteja, d’higiene
personal i cosmètics, els perfums, teixits, els pesticides
domèstics, els ambientadors, els plàstics d’envasos, el paper
(blanquejadors), etc.
En la vostra compra, vigileu la composició dels productes
de neteja, especialment els DEs conservants com parabens,
ftalats, nonilfenols i alquitenols (detergents), ciclometicona,
antibacterians com el triclosan, etc; i penseu en la necessitat
d’exposar-vos a substàncies sintètiques quan existeixen
alternatives naturals (recomanem la certificació “Ecocert”).
Els envasos són font de bisfenol A, ftalats... Eviteu el plàstic,
especialment el policarbonat (PC), poliestiren (PS) i el clorur
de polivinil (PVC), les llaunes (porten una coberta de plàstic),
el film. I sobretot, no escalfeu els plàstics. Mireu de comprar
xumets i biberons “lliures de Bisfenol A”. Les paelles de teflon
i la roba de goretex són una font de derivats fluorats, i n’hi
ha alternatives ecològiques.
Mengeu fruites i verdures ecològiques, i si no, netegeu-les
molt bé i eviteu les que tenen una pell molt fina. A més, com a
ciutadans, exigiu una bona identificació i regulació d’aquests
neotòxics
u Magda Gasull (Investigadora de l’Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques), i Eva Yus

(Foto: Marlith - Creative Commons)
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converses AMB ELS SOCIS

Salvador Maluquer a La Orotava, el 2003.

SALVADOR
MALUQUER
En Salvador m’ha regalat la més
afable i propera de les converses.
Ha estat un matí, amb l’estiu ja ben
proper, vora la típica “cascada” del
badiu o eixida de la casa, -la seva-,
bo i sentint un suau degotís d’aigua
de mina que s’escolava entre els verds
tendres de falzies i molses, al bell
centre històric de la vila del Masnou.
Incansable i amb una envejable
agilitat de pensament i de paraula,
enllaça el coneixement dels temes més
actuals amb un munt de vivències,
memòries i experiències de la seva
llarguíssima trajectòria de naturalista
compromès.

“ÉS PREOCUPANT QUE LES ADMINISTRACIONS
NO VALORIN PROU ALLÒ QUE ENS QUEDA DE NATURAL”
Han passat 38 anys de la fundació de
DEPANA, que vas compartir, i podem
pensar que ja no ens queda Natura per
defensar-la amb els mètodes de sempre. Què en penses? Que DEPANA ha de
conservar sempre la seva independència i
ser conseqüent entre els objectius i l’acció.
Però no et sembla que el consumisme
de la nostra societat ha arribat també al
“consum de Natura”, a l’ús de la muntanya i els espais naturals com a Parcs
Temàtics, etc, etc... Així és. És preocupant
que les dministracions no valorin prou
allò que ens queda de natural. El cas de
les modificacions “a mida” de les lleis és
alarmant...en tenim un exemple ara, amb
el tema del Bulli al PN del Cap de Creus.
Costa certament, trobar un polític o personalitat pública que actuï amb sensibilitat i coherència mediambiental. En aquest
sentit vull dir-te que no sóc pas un ferm
defensor de les maratons ornitològiques,
si no tenen una aplicació al coneixement
i a la conservació i tampoc han de ser
competitives, és clar.
Sovint, als que estem més implicats en
la defensa mediambiental ens costa
aconseguir que alguns aficionats a l’ornitologia facin el pas cap al compromís
10
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actiu, i això sap greu, no? Pot ser que
sigui com dius amb alguns pocs, però per
a la majoria que de veritat estimen la
Natura, no.
Perquè probablement el sentit essencial
de l’Ornitologia sigui el simple plaer estètic personal i no pas la Ciència. Home,
és clar que hi ha un plaer! Però és de la
simple observació com s’arriba a la contemplació, al plaer estètic i al coneixement científic.
Ja ha entrat la calor i alguns coloms urbans baixen a abeurar-se al safareig.
Parlem d’ocells nocius, si és que creus
que n’hi ha de nocius. En determinats casos sí, i gairebé sempre és a causa d’interferir en l’activitat humana. També en
el cas dels ocells cal lluitar per mantenir
les espècies invasores sota control, però
tenint en compte que els humans hem desplaçat altres espècies i això es pot considerar igualment una invasió.
Ara esmente’m d’ocells propers, com...
Un preciós niu abandonat, de cargolet o
ull de bou, tot fet de molsa, que vaig trobar fa poc al torrent de Can Gurgui, en
una sortida familiar.

“El cas de les

modificacions ‘a
mida’ de les lleis
és alarmant...en
tenim un exemple
ara, amb el tema
del Bulli al PN
del Cap de Creus.
Costa certament,
trobar un polític
o personalitat
pública que actuï
amb sensibilitat
i coherència
mediambiental”.

converses AMB ELS SOCIS

“És de la simple observació com s’arriba a la contemplació, al plaer estètic
i al coneixement científic.”
Quin és el teu ocell preferit? El gaig blau:
bonic, poc freqüent i un punt misteriós.
Quan mires enrere i tries una vivència
naturalista, quina és? Filmar “las pajareras” de Doñana ja l’any 1955, abans
de la Doñana Expedition dels anglesos.
En tens pensada alguna altra per aviat?
Amb la família sempre ve de gust anar
al Parc Natural dels Aiguamolls, per posar
un exemple.
Quin és per a tu el problema ambiental
més greu que tenim plantejat? De fet són
dos, però és de l’un que se’n deriva l’altre: els danys mediambientals incontrolats
que causa l’increment de la població.
Però també hi ha alguna victòria ambiental, no? Sí, per esmentar-ne una, a
casa nostra va ser la platja de Castell,
un exemple de compromís popular i feina
ben feta des de les entitats ecologistes.
Per cert, vull dir-te que la política de comunicació i difusió de DEPANA, tot i ser
millorable, és activa i el que feu és certament positiu.
Qualifiques amb bona nota la política oficial d’espais naturals de Catalu-

nya? No, de cap manera, ja fa temps
que anem endarrere en la defensa de la
Natura. Sembla que sigui més aviat una
nosa. Malament!
La caça hi a qui ens diu que pot ser una
activitat èticament sostenible. Com ho
veus? Crec que ara i aquí anar de cacera és una activitat que ha perdut el seu
sentit i que no té gaire justificació.
Per acabar, et demanaria tres esments:
un llibre que t’hagi marcat, un projecte
del que et sents satisfet, i un nom de
referència. El primer, són dos: “Els ocells
amics” de Josep Maria de Segarra publicat
el 1921, que va ser el meu primer llibre
d’ocells, i ja de gran “Silent Spring”, de
Rachel Carson editat el 1962. El projecte
que m’enorgulleix, la fundació de la Sociedad Española de Ornitología el 1952,
quan observar i estudiar els ocells era una
raresa. I quant a la persona, sens dubte el
meu estimat cosí Quim. Excepcional.
Mentre sortim al carrer, una merla urbana
segueix cantant. És un plaer escoltar-la, i
ja sabem que un plaer compartit com és
el cas, es multiplica per dos.
Gràcies Salvador!
u Joan Cuyàs Robinson

“També en el
cas dels ocells
cal lluitar
per mantenir
les espècies
invasores sota
control, però
tenint en compte
que els humans
hem desplaçat
altres espècies
i això es pot
considerar
igualment una
invasió”.
Sortida naturalista a Lanzarote l’any 2003.
Una de tantes...
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(Foto: Charles Haynesa-Creative Commons)

“EL BULLI
FOUNDATION”

El relativament tranquil oasi
de l’urbanisme gironí, va
ser sacsejat fa dos anys pel
projecte de transformació del
restaurant El Bulli -situat a
Cala Montjoi- en un museu
i taller de la innovació
dins el marc de “El Bulli
Foundation”. Tot plegat
inclòs en un paratge dotat de
protecció especial. Actualment
es parla d’una llei per facilitar
la seva construcció, com si fos
un projecte “de país”.

L’espai escollit per Ferran Adrià per ubicar el projecte es troba dintre del PN del Cap de Creus i està declarat
“Paratge Natural d’Interès Nacional”. En altres paraules, és una àrea que gaudeix de la qual·lificació de protecció
especial, que les autoritats estan obligades a salvaguardar.

E

l 2012 la proposta de “El Bulli
Foundation” rebia una “amnistia
ambiental” per part del Govern. És a dir, se
la redimia de superar l’avaluació de l’impacte
ambiental, motiu que va fer que DEPANA
presentés un recurs d'alçada. Es començava a
bullir un despropòsit. I cal tenir present que,
en aquells moments, la transformació que es
proposava era força més reduïda que la que
ara es planteja.
Les alarmes van saltar en el món
conservacionista. La IAEDEN va transmetre
la seva preocupació als parlamentaris. El
Govern, de la mà del conseller Santi Vila,
va argüir com a resposta que el projecte
no provocava impactes; ans al contrari,
deia que era “una oportunitat d’ordenació
paisatgística”, que la protecció del medi
ambient estava “garantida”, i que els
ecologistes no ens havíem de preocupar.
Però, en canvi, la nostra preocupació era
cada cop més gran ja que el projecte
augmentava de dimensió fins als 3.000
m2 de sostre (l'actual restaurant en té uns
1.000 m2). Aquesta primavera, DEPANA
va escriure una carta a El Bulli Foundation,
que ens va contestar que el projecte
era molt sostenible i integrat, i que
comptava amb el vistiplau d’un conegut
conservacionista, en referència a Jordi
Sargatal.
Entre d’altres protestes ciutadanes, es
va encetar també una campanya de
recollida de signatures a Change.org per
12
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part d'una persona particular que ja en
porta recollides més de 2.000.
La indignació vessa l'olla
Les queixes van acabar presumiblement
forçant a que finalment el projecte s’hagi
de sotmetre a estudi d’impacte ambiental.
Mentrestant, el consens polític s’unia al
dels cada cop més oficialistes, conformistes
i acrítics mitjans de comunicació, i
la població es veia completament
desinformada de les altres vessants del
projecte que desfigurarà la vessant sudest de la Vall i de la cala.
Arran d’això, vam endegar dues
estratègies: per una banda, vam sumar
forces amb els companys i les companyes
de la IAEDEN, promovent un manifest que
ja han signat més de 30 entitats, en què es
demana que es busqui una altra ubicació i
que no es canviïn les lleis ad hoc.
Per l’altra, ens vam veure en l’obligació
moral d’encetar un debat públic. Ja se
n’han fet dos: un a Figueres el 9 de maig,
i el segon a Barcelona el 20 de juny,
amb experts als que se’ls han platejat
les següents qüestions: és El Bulli 1846 un
projecte urbanístic respectuós amb el medi
ambient? És el Parc Natural del Cap de
Creus l'espai idoni per construir-lo? És un
projecte de país? Mereix una llei a mida
per legalitzar-lo?
“Ni legal, ni legítim, ni ètic, ni bo”
Com ens recorda el soci Cristian Ruiz
Altaba, l’Estat de dret es concreta en dos

OBRIR LA CAIXA
DE PANDORA
Les afectacions legals són tantes que
és inviable modificar les múltiples normatives; es molt més convenient fer una
llei d’excepcionalitat, que no fa més
que autoritzar una il·legalitat. En paraules de l’advocat Eduard de Ribot,
“el problema d’El Bulli Foundation és
el precedent que crea en deixar edificar
a l’espai amb més protecció jurídica de
Catalunya”.
A sobre, la superfície que finalment
creix l’edificació ateny els 5.400m2.
Però De Ribot insisteix: “El problema no són els metres quadrats, el que
està en joc són els principis i els valors
d’una societat. No crec que sigui bo,
per a l’Empordà ni per a Catalunya,
que per motius econòmics, per motius
turístics o per afavorir el projecte d’una
persona rellevant, s’obri la caixa dels
trons, es canviïn les lleis, es modifiquin
les normes i els plans i es faci un vestit a
mida per a les seves necessitats”.
Mikel Zabala, biòleg, es pregunta: “Si
acceptem això, qui li dirà que no al següent personatge que vulgui construir
en l’Illa de Buda, la Meda Gran o la
Punta de la Móra?”. I afegeix: “A Catalunya, on posem el límit del que ens
volem vendre?”. És a dir: què ha de
prevaldre, la defensa del medi o els interessos econòmics?

... DECONSTRUINT EL CAP DE CREUS
DEPANA es suma a IAEDEN-Salvem L’Empordà en la defensa del Parc Natural, demanant una
altra ubicació per aquest parc temàtic.
El projecte incompleix tota la normativa urbanística: es salta el POUM de Roses, el PD Urbanístic del Sistema Costaner, el PTP de les Comarques Gironines i la Llei d’Urbanisme. També la
normativa ambiental regional: la Llei 4/1998 de
Protecció del Cap de Creus, el PE del Cap de
Creus, el Pla d’Espais d’Interés natural i la Llei
d’espais Naturals. Més encara: a nivell europeu
va contra la Directiva d’Aus i d’Hàbitats.
I per més pinzellades de verd que li donem, continua sent un negoci privat amb un destí i costos
poc clars.
pilars fonamentals: que tothom és igual davant la llei i que els
poders públics també hi estan sotmesos.
El primer queda directament vulnerat quan es fa una llei a mida
d’una persona, per molta rellevància que tingui en la seva feina:
podrà fer justament el que ha estat prohibit per a tothom. Per
més pinzellades de verd que li donem, continua sent un negoci
privat amb un destí i costos poc clars.
El segon pilar cau quan es tracta de “legalitzar-lo”. El projecte
incompleix tota la normativa urbanística: es salta el POUM
de Roses, el PD Urbanístic del Sistema Costaner, el PTP de les
Comarques Gironines i la Llei d’Urbanisme.
També vulnera la normativa ambiental regional: la Llei 4/1998
de Protecció del Cap de Creus, el PE del Cap de Creus, el Pla
d’Espais d’Interés Natural i la Llei d’Espais Naturals. Més encara:
a nivell europeu va contra la Directiva d’Aus i d’Hàbitats.
Cala Montjoi sí és d’interés nacional
L’espai es troba dintre del PN del Cap de Creus i està declarat
“Paratge Natural d’Interès Nacional”. En altres paraules, és un
àrea que gaudeix de la qual·lificació de protecció especial, una
condició que les autoritats han de salvaguardar de la destrucció
per la barbàrie urbanística que pateix el territori no protegit, i
lliurar-la en el seu estat natural a les generacions futures. No cal
treure’n profit, ni dinamitzar-la. La seva obligació és conservarla i, en tot cas, gestionar-la, regulant les activitats que s’hi
desenvolupen, que han d’estar relacionades amb la promoció
dels seus valors naturals.
Repassant les seves figures de protecció, a les que cal afegir
les reserves integrals del Parc, les més elevades de tot
Catalunya, l’advocat de DEPANA, Lluís Toldrà, planteja: “Quina
protecció més necessita aquest indret per demostrar que no
es pot destruir?”. Els espais naturals són reductes d’una natura
que abans ocupava tot el territori, i a Catalunya ara mateix
aquesta representa només un 26% del total. D’entre ells, els
Parcs Naturals no arriben al 10%. Constitueixen un refugi per
a la fauna i la flora, i d’alguna manera són, com es va repetir

Maqueta de cinc metres de longitud que es mostra al Palau Robert. Representa el projecte
arquitectònic i paisatgístic complet (Foto: Charles Haynesa-Creative Commons)

durant els debats, indrets sagrats que hauriem de tenir per
intocables.
La nouvelle cuisine de les paraules
La destrucció d’un lloc que gaudeix de la màxima protecció legal
en l’àmbit europeu, ha d’estar justificada pel fet de no haver-hi
“una ubicació alternativa possible”. Per això, tots posen émfasi
en la paraula “lligam”.... Però cap cuiner del món està lligat a un
espai. Si s’ha de moure, es mou el restaurant. La ciutat de Roses és
un bon lloc per ubicar-ho, amb bons accessos. Així repartiria els
suposats beneficis de forma més equitativa en la població local
i podria molt més fàcilment acollir les 200.000 persones que es
preveuen anualment (tantes visites com les que rep Montserrat),
un impacte inassumible per Cala Montjoi.
Un altre terme no casual ha estat l’anunci de l’exposició pública
del projecte al Palau Robert, a Barcelona. Realment no té a veure
amb una “exposició pública”, en termes jurídics, que suposa
sotmetre el projecte a una avaluació per part de la ciutadania.
Una transparència que fins ara ha brillat per la seva absència, i
ara es limita a mostrar una bonica maqueta.
El llenguatge pot ser realment sibil·lí, igual que quan es defensa
que una tal actuació urbanística millorarà l’espai, segons ens
diuen, molt degradat. Aviam! Si l’indret estigués degradat hauria
estat per una mala gestió, cosa que no és excusa per degradarlo més. I una actuació de 5.000 m2 i escaig, per molt dissimulada
que estigui, tindrà un impacte.
Sacrificar el territori no és innovar
Lluís Toldrà va afirmar: “El Bulli necessita Cala Montjoi. Cala
Montjoi no necessita El Bulli”. Mikel Zabala afegia que “Dalí va
muntar el seu gran museu a Figueres, no a la cabana de Port
Lligat”. Potser caldria preguntar a Ferran Adrià si no serà que, en
el fons, el que importa, el que és enlluernant, no és el projecte
sinó l’emplaçament….
En paraules de l’advocat Eduard de Ribot, “el cas del Bulli
Foundation és igual al del projecte d’Eurovegas, que es pretenia
L’Agró Negre de DEPANA
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No es denuncia el projecte,
sinó l’emplaçament
Cal preguntar-se: per què el Govern, que
a voltes semblaria fer la tasca de portaveu
i mànager del projecte, parla de “lligam
indissoluble” entre el restaurant i l’espai, i
d’un “projecte d’interès nacional”.
No són trivials ni molt menys aquestes
expressions, sinó un reflex de la normativa
ambiental que pretén exceptuar, cosa que el
nostre govern coneix molt bé.
Saben que per a què la Comissió Europea
descatalogui un espai de la Xarxa Natura
2000, ha de ser un projecte qualificat
“d’imperiós interès nacional de primer
ordre”. Però això ha d’estar justificat
per raons de salut humana o seguretat
nacional. S’aplica normalment a obres
d’utilitat pública, que evidentment no és el
cas, per molt que s’apel·li a la projecció
internacional de la cuina catalana.
instal·lar al Parc Agrari del Baix Llobregat: ambdós pretenen
construir en un sòl ambientalment molt valuós i dotat de la
màxima protecció. I ambdós comporten modificar aquest règim
de protecció amb el suport dels polítics de torn. La resposta de
DEPANA ha de ser sempre l’oposició frontal a tals projectes”.
També tenen en comú la persona de Ferran Adrià, que volia obrir
un restaurant a la ciutat del joc.
Com asseverà Toldrà: “Sense el territori no hi ha identitat i es perd
l’únic motor de generació econòmica a llarg termini.” Potser no és
l’economia que impera, la de fer-se immensament ric, però els
espais naturals ens donen una riquesa sostenible en el temps. “El
Bulli passarà de moda, i de Cap de Creus només n’hi ha un”.
D’aquests debats ens quedem amb la crida general a l’ètica
(paraula tan absent actualment), que ha de fer prevaldre l’interés
general i també el profund sentiment d’estima per la nostra terra.
Entre tots l’hem d’aturar
Segons Itziar González, arquitecta: “No ataquen el Cap de
Creus perquè sí: ho fan perquè saben que és intocable”. És un
atac “a la línia de flotació dels nostres valors i de la legalitat
que ha costat generacions construir mercè a nombroses lluites,
no ho oblidem”. Tot afegint: “Cal visualitzar la unitat de tots
els moviments en defensa del territori en solidaritat amb
aquesta lluita. Estic convençuda que ho aturarem”. Una lluita
que, en paraules de José García, vicepresident de DEPANA,
durem a terme juntament amb la IAEDEN, als carrers i a les
oficines de Brussel·les u Eva Yus
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Cap cuiner del món està lligat a un espai. Si s’ha
de moure, es mou el restaurant. La ciutat de Roses
és un bon lloc per ubicar-ho, amb bons accessos.
Així repartiria els suposats beneficis de forma més
equitativa en la població local i podria acollir molt
més fàcilment les 200.000 persones que es preveuen
anualment (tantes visites com les que rep Montserrat),
un impacte inassumible per Cala Montjoi.
A Cala Montjoi (Foto: Hugo Pardo Kuklinski - Creative Commons)

UN ESPAI EMBLEMÀTIC,
UN PAISATGE SINGULAR

Les restes de la ciutat de vacances “Club Mediterranée” a Cadaquès, abans de l’enderroc. 7 milions d'euros ha
costat a les arques públiques el·liminar aquesta urbanització il·legal (Foto: Guy James - Flickr)

MANIFEST DE LES ENTITATS ECOLOGISTES SOBRE EL
PROJECTE D'EL BULLI FOUNDATION AL CAP DE CREUS
Barcelona, 2 de juny de 2014
El Bulli Foundation té com objectiu salvaguardar el llegat del restaurant El Bulli a Roses, al
paratge de Cala Montjoi. Per aquest motiu ha elaborat un projecte que bàsicament proposa bastir
unes noves instal·lacions per a una casa-museu viva, segons explica el mateix projecte. A efectes
pràctics significa una ampliació constructiva de 3.000m2 en un espai natural de protecció especial,
és a dir, el Parc Natural del Cap de Creus.
El Govern de la Generalitat, mitjançant el Conseller de Territori i Sostenibilitat –Santi Vila, recolza
activament aquesta iniciativa. D’aquesta manera, està promovent al Parlament de Catalunya una
llei feta a mida per poder dur-la a terme, atès que el projecte en si mateix seria inviable jurídicament
parlant: incompleix tota normativa urbanística i ambiental (la llei que declara el Parc, el règim del
PNIN, el Pla especial de l’espai i la Directiva europea referent a la Xarxa Natura 2000). Tampoc
no es donen raons de caire ambiental que aconsellin la realització d’aquest projecte, en vista dels
problemes d’accessos (caldria una nova carretera, pàrkings, etc.), serveis i transformació de
l’entorn immediat de Cala Montjoi.
El Bulli 1846 posa en perill la conservació dels valors naturals pels quals Cala Montjoi fou
preservada. Una protecció sota una clau especial aprovada per Llei del mateix Parlament com a
Paratge Natural d’Interès Nacional, dins com s’ha dit del Parc Natural del cap de Creus.
El projecte de El Bulli Foundation, en abstracte, pot ser interessant i possiblement podria aportar
beneficis a nivell local i de país. Les nostres consideracions són:
1) Cala Montjoi no és l’indret idoni per desenvolupar un projecte d’aquestes dimensions.
2) Cal avaluar seriosament el precedent d'excepcionalitat que constituiria la llei proposada.
3) No hi ha justificació possible per considerar aquest projecte d’interès públic de
primer ordre. La protecció del medi natural preval sobre els interessos particulars de qualsevol
persona, per rellevant que sigui.
Les entitats sotasignants considerem que El Bulli Foundation pot ser un projecte d’interès pel país
si se situa en una altra ubicació. Considerem que el nucli de Roses podria acollir perfectament
aquest projecte, tot beneficiant el municipi, la comarca i el país, i, a més, sense posar en més risc el
patrimoni natural del Parc Natural de Cap de Creus.
Els edificis, als nuclis urbans, i als Parcs, natura. Cap de Creus només n’hi ha un.
Entitats sotasignants:
IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ -EdC
DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni
Natural
Ecologistes de Catalunya
ADENC - EdC
ANG - EdC
BOSC VERD - EdC
CEPA - EdC
GEPEC - EdC
IPCENA - EdC

Tothom coneix el lamentable estat de
conservació del nostre litoral, una deriva que cap administració ha pogut
prevenir. El Dr. Zabala ens recordà que
només existeixen a la línia de costa tres
trams de més de 20 km sense urbanitzar:
el Delta de l’Ebre, el massís de Montgri
i el Cap de Creus.
Amb una geologia única, que li dóna
una singularitat biològica, amb
espècies endèmiques donat el seu origen
(estribacions del Pirineu modelades per
la tramuntana), aquest feréstec indret
ens ofereix un paisatge emblemàtic
i evocador. És un Lloc d’Interès
Comunitari (LIC) i també és una Zona
d'Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la seva importància per les
aus migratòries i marines. Hi destaquen
també poblacions nidificants d'aus com
l'àliga cuabarrada, en perill, i àdhuc el
Cap Norfeu ha estat triat com un lloc
de retorn de l’àliga pescadora. El seu
encant ha estat i és font d'inspiració per
a escriptors, artistes, músics, cineastes...
No és el primer cop que el Cap de Creus
ha estat en el punt de mira de l’especulació. La Llei Òmnibus del 2011 ja va
desprotegir-hi la Vall de Santa Creu,
modificant els límits del Parc Natural
per admetre-hi nous aprofitaments urbanístics.
I si resulta que hem d’acabar deconstruïnt El Bulli Foundation, com ha passat
amb la ciutat de vacances “Club Mediterranée”? 7 milions d'euros ha costat a
les arques públiques enderrocar aquesta urbanització il·legal a Cadaqués.
En el pitjor dels casos, si no hi hagués
pressupost o el negoci no funcionès, el
nou Bulli es convertiria en l'Algarrobico
català.
A més, ens hem de creure que serà un
“regal” per als catalans? Qui en pagarà el manteniment, els necessaris nous
accessos per terra o mar?
Massa dubtes per a una ubicació clarament errònia.

LIMNOS - EdC
VALL DEL GES - EdC
Via Verda - EdC
Ecologistes en Acció de Catalunya
Plataforma S.O.S. Delta del Llobregat
Plataforma Delta Viu
ASiA-Associacio Salut i Agroecologia - EeAC
Grup Local SEO Barcelona
GDMNS-EdC
Les Agulles - EeAC
La desprotegida Vall de la Santa Creu
(Foto: Merche Pérez)
L’Agró Negre de DEPANA
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NÚRIA
ESPONELLÀ
Per Duaita Prats

“LA NATURA EM DESCOBREIX
MOLTES COSES DE MI MATEIXA”

M

’ho explica al seu estudi-colomar de
Celrà, enmig d’un petit univers de
folis escampats, anotacions de mil colors,
organigrames i un piló d’espelmes.
En què treballes, Núria? Just avui he
reprès una novel·la que havia iniciat ja
fa temps. És un moment molt maco però
alhora crucial i una mica angoixant, ja que
es tracta d’un relat que em fa especial
il·lusió i ara me’n replantejo moltes coses
que acabaran condicionant-ne el resultat.
Així serà el meu estiu, ben intens abans de
tornar a donar classe!
Com és això de compaginar escriptura i
ensenyament? No em costa gaire perquè
ho visc com a complementari. Tots dos
responen a una vocació didàctica i a una
voluntat divulgativa.
Quan fa que escrius? Ja de petita feia
poemes, notes... Sentia la necessitat de
comunicar i compartir. És la via de treure
el que duc a dins, el que he reflexionat
i processat, les preguntes que em faig i
les respostes que vaig trobant. La meva
experiència interior d’evolució. I també
em va bé per ordenar i concretar. Tinc
tendència a anar-me’n per les branques
i redactar és per a mi un exercici de tria,
d’esporgar allò que és superflu.
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Quan es fa la glosa d’un autor literari
s’acostuma a enumerar els seus títols
publicats, comentant-ne els més venuts
i destacant els premiats. D’ambdós, la
persona que ara és al meu davant en té uns
quants. Diria, però, que la millor manera de
presentar la Núria Esponellà, aquella que més
la identifica, no la trobaríem en cap llista.
És el treball interior que a còpia d’anys ha
anat trenant, aquesta feina silenciosa que
aparentment no té ressò, però que per a ella
significa la major recompensa: l’avenç cap a
un major coneixement de sí mateixa, i també
cap a la comprensió de l’altre
i del món que ens envolta.
Descobriments que a aquesta gironina
perseverant i visceral, li serveixen per
canalitzar les seves emocions i convertir cada
guany de saviesa en històries i personatges
que posa al nostre abast, ara sí, a través dels
llibres i també de la docència.

Provocar el creixement personal del
lector, no és poca cosa! Bé, no tinc tantes
pretensions, només una intenció d’anar
més enllà, de difondre les meves vivències
vorejant els límits i explorant el sentit
simbòlic de la vida. El lector escollirà
fer el que vulgui, que pot ser simplement
passar l’estona, o també reflexionar. Rebo
comentaris molt diversos sobre el què he
escrit, ja siguin llibres o articles.
I quines són aquestes experiències?
Les que em fan veure que determinats
esdeveniments no passen per què sí,
que tenen una transcendència vital,
ja sigui que m’han succeït a mi o que
han arribat al meu coneixement. Les
transporto als personatges i les ofereixo
en aquest format sense voler alliçonar a
ningú. Si això fos la meva intenció, faria
directament llibres d’autoajuda. Diria que
la meva és literatura que s’endinsa en la
profunditat.
Com és el cas de la darrera novel·la,
“Una dona d’aigua”, que em va dur a
conèixer-nos. Just. En ella volia parlar
d’una Anna Karennina, una dona que
es veu en la frustració de no sentir-se
estimada, però que en comptes de fer-se
mal i acabar autodestruint-se físicament,
escull transformar-se, renéixer com un au

fènix. Amb això volia expressar que tot
està en nosaltres, que dins de cadascú
existeix la capacitat de canviar les coses.
No cal esperar aquesta acció externa,
aquest amor que vingui d’un altre. Si
aprens a estimar-te a tu mateixa, si
descobreixes la teva gran força interior,
tot és possible.
Esperem els canvis sense fer-hi gaire.
Veiem reflectida a fora la nostra
pròpia inharmonia, i ens sembla que el
problema, que el que s’ha de millorar, és
extern. En realitat, es tracta d’aprendre
a mirar cap a dins i a posar pau interior.
Llavors descobreixes el teu gran poder.
Entenc que és difícil fins i tot d’explicar.
Per això utilitzo històries i símbols com a
vehicle.
Els entorns, hi juguen un paper especial
en aquestes històries? Un de fonamental
perquè sovint passen en llocs que tenen
una naturalesa potent, una gran força
tel·lúrica. Em motiva buscar indrets
naturals, sobre tot des de “Rere els murs”,
que presidia la força del vent. Després
ha estat la de l’aigua i ara serà la del
foc. Escullo espais reals i miro d’arribar
a la seva ànima. O faig que els quatre
elements es representin en la naturalesa
humana.

“Escriure és la via de treure el que
duc a dins, el que he reflexionat
i processat, les preguntes que
em faig i les respostes que vaig
trobant. La meva experiència
interior d’evolució.
El lector escollirà fer amb els
meus llibres el que vulgui, que pot
ser simplement passar l’estona, o
també reflexionar”.

NOM COMPLET Núria Esponellà Puiggermanal
LLOC DE NAIXEMENT Celrà
I ARA VIU A Ventalló
UN BONIC RECORD D’INFANTESA Anar amb el pare
en el Gordini per les carreteres de Camallera encara
vorejades de plàtans.
UN APRENENTATGE VITAL La meditació
UNA LECTURA QUE T’HA MARCAT “Anna Karennina”
UN CONTACTE AMB LA NATURA Ajeure’m en un
camp de blat espigat

D’això es desprèn que la Natura en
sí mateixa t’importa especialment.
Moltíssim. Hi tinc una relació estreta, de fet
la veig com una part de mi i em descobreix
moltes coses de mi mateixa. Em fa sentir
bé, em dóna calma i energia, especialment
el bosc i el mar. Quan m’hi passejo em
sento una mica druida, en participo, hi
combrego. Crec en la càbala i a vegades
la practico.
Doncs ho deus passar malament quan
veus que se la maltracta. Tant que ho visc
com una agressió cap a mi mateixa. He
escrit molts articles i també passat a l’acció
en la seva defensa. Com per exemple
quan van fer-nos la carretera C-31, o ara
amb el tema de la MAT, que tocaran llocs
propers que conec... No ho suporto, em fa
molt de mal.
És ben sincera la teva emoció, se t’omplen
els ulls de llàgrimes... És que em neguiteja
fins a l’angoixa, m’indigna molt quan veig
que es podrien fer les coses d’una altra
manera sense causar tant de dany, o que
potser no caldria ni fer-les. Llavors lluito
per ella, encara que em suposi treure el
mal geni o ser impopular. Després, en la
vessant de la relació humana sempre miro
d’arreglar-ho per recuperar l’harmonia.
Perquè per a mi no és una confrontació

(Foto: Duaita Prats)

QÜESTIONARI BREU

personal, és simplement que si alguna cosa
no la trobo justa em remou i ho he de dir. És
part del meu deure.
Més enllà del teu entorn proper, què et
preocupa dels temes ambientalistes?
Aquesta manca de consciència que hi ha
en general, no només en el respecte pel
medi. Em deixa perplexa que encara
estem en un estadi de bolquers en aquest
creixement. No dic que no ho entengui, sé
que despertar no és fàcil. A mi mateixa
m’ha costat un munt adquirir consciència
i aplicar-ho al dia a dia, més enllà de
la teoria. Però ens hi hauríem de posar
tots plegats, com un treball col·lectiu per
avançar. Ja seria hora!
Per això fas llibres i ensenyes. És el que
et deia, que en aquestes dues activitats
hi ha una part molt clara de desig
d’ajudar a obrir la ment dels altres, de
transmissió de l’aprenentatge que vaig
adquirint. “El poder de l’ara”, d’Eckart
Tolle, o “L’Art d’estimar”, d’Erich Fromm,
són dues lectures obligades per als meus
alumnes. Tinc un cert esperit budista i per
a mi, és això: conscienciar del valor de
la vida i, per tant, del respecte que hem
de guardar per tot allò que és viu, per
petit o insignificant que sembli. És la meva
manera de fer ecologisme u

“La Natura em dóna calma i

energia, especialment el bosc i
el mar. Quan m’hi passejo em
sento una mica druida. I quan
se la maltracta ho visc com
una agressió cap a mi mateixa,
com és el cas de la MAT. Em fa
molt de mal”.

“Veiem

reflectida a fora la
nostra pròpia inharmonia, i
ens sembla que el que s’ha
de millorar, és extern. En
realitat, es tracta d’aprendre a
mirar cap a dins i a posar pau
interior”.
“La

meva manera de fer
ecologisme és conscienciar
del valor de la vida i, per
tant, del respecte que hem de
guardar per tot allò que és
viu, per petit o insignificant
que sembli”.
L’Agró Negre de DEPANA
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COLLSEROLA NOCTURNA
Sovint es demanen espais per a nous esports i, alhora,
alguns com el córrer s’ha reinventat a partir de la moda
del Quant més gros ho fem, millor. És d’aquesta manera
com s’estan generalitzant les curses nocturnes a Collserola.
Si aquest espai gaudeix actualment de la protecció, en
part del seu territori, de Parc Natural, és perquè a partir
de l’assessorament científic, de la proposta ciutadana i
d’un pacte polític , s’hi ha assolit aquest grau de protecció.
Les entitats ecologistes hem demanat a entitats, partits
i administracions públiques que entenguin en quines
circumstàncies certes activitats no són compatibles amb
la salvaguarda del patrimoni natural, i moltes de les
activitats que s’hi fan, poden ser realitzades en entorns
plenament urbans u Jordi Gimisó (text i foto)

D’ON VÉNEN LES TORTUGUES?
El projecte D’on vénen les tortugues? va sorgir com una
iniciativa del grup de Defensa i Protecció dels Animals de
DEPANA per a que petits i joves coneguin les conseqüències
de tenir animals exòtics com a animals de companyia. La
proposta consta de dues activitats dirigides a dues etapes
educatives diferents (Primària i Secundària) que, mitjançant
recursos audiovisuals i didàctics diversos, creen un espai
d’informació i reflexió necessàries per a que els alumnes
puguin decidir, amb plena consciència i coneixement,
quin animal és el més adient per viure en una llar i quin
no. Amb la intenció d’oferir més alternatives, també es
treballen, de manera més breu, els conceptes d’adopció i
d’acollida, substituint el concepte de compra, i es reforcen
la importància i la responsabilitat que representa tenir un
animal a casa u Mireia Olivé

MATAR ANIMALS
EN NOM DE LA PURESA GENÈTICA
A febrer, el Zoo de Copenhaguen va ser noticia arreu del
món, suscitant la indignació de molta gent, per matar i
esquarterar públicament una girafa de 2 anys, el Marius.
Van disparar-li un tret davant la seva mare i adults i nens
van presenciar el lamentable espectacle, que va concloure
amb el llançament de les restes de l’animal als lleons.
La justificació: aquesta cria de girafa era fruit de
l’endogàmia. Aquesta atrocitat s’anomena culling
(“sacrifici”) i és “pràctica” recomanada per l’EAZA,
European Association of Zoos and Aquaria, per evitar la
consanguinitat entre els animals. El 2013 mitjançant el
culling, l’EAZA va justificar la matança de 3.000 a 5.000
animals a Europa.
Però no tot s’empara en la genètica i al març, el mateix
zoo va matar una família de 4 lleons: un mascle jove, una
femella i els seus dos cadells de 10 mesos. Aquest cop,
perquè no tenien espai suficient per acollir nous lleons que
venien d’un altre zoo.
Davant d’aquests fets, ens preguntem: On és la correcta gestió
dels animals? On queden l’ètica i la moral? u Marta Gumà
18
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ANDRENA, PRIMER MECENES DEL MEDI
AMBIENT DE CATALUNYA
Per primer cop a casa nostra, uns empresaris han decidit
destinar part del pressupost de les empreses familiars Abet
S.L. i Europastry S.A., i del seu patrimoni econòmic personal,
a projectes de conservació de la biodiversitat.
El fons s’anomena Andrena, que és el gènere d’abelles
silvestres i solitàries, importants pol·linitzadores de les
plantes silvestres i conreades. Simbolitza la dependència
que tenim els humans amb el medi natural.
L’administrador és la Xarxa de Custòdia del Territori, i els
seus fundadors s’expressen així: “Creiem important que les
empreses i les persones que s’ho poden permetre, s’impliquin
amb la societat. Andrena és un petit gra de sorra des del
qual impulsar projectes al voltant de la conservació del medi
natural a nivell local, gestionats per entitats de la societat civil
i recolzats en el coneixement científic” u Eva Yus
PRESENTADA LA GUIA PARC A TAULA 2014-2015
El dia 20 de maig es presentà a l’Espai e-Àgora
de Mataró, la guia Parc a Taula 2014-2015, que
promociona DEPANA i que dóna a conèixer els
restauradors, allotjaments, cellers, productors i
establiments que amb la seva activitat contribueixen a
la conservació i promoció dels espais naturals.
Parc a taula, membre de la Xarxa de Productes de la
Terra, és un programa de desenvolupament econòmic
promogut per la Diputació de Barcelona per destacar
els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres
parcs naturals, mitjançant la gastronomia, la producció
agroalimentària artesana i la viticultura de proximitat i
de qualitat que podem trobar en aquests territoris.
L’acte fou presidit pel diputat adjunt d’Espais Naturals,
Andreu Carreras, i Miquel Rey, regidor delegat de
Promoció Econòmica i Innovació. També hi participaren
la presidenta de la nostra entitat, Marta Gumà, i
representants de tres membres adherits al Parc a
taula: la DO Alella, la Confraria de Pescadors de Sitges
i l’empresa Lola y Mas, de venta online de productes
ecològics u DPN

DE L’ÀGUILA PESCADORA
A LA TOMATA DE MAR,
PASSANT PER PICANCEL

ACTIVITATS del 2n trimestre

Rutes botàniques de primavera, censos ornitològics al Delta del Llobregat, un
nou curs de cant d’ocells, una emocionant piraguada a la Costa Brava i la ruta
pels camins vius al Pirineu, al·licients de la variada oferta naturalista de DEPANA
d’aquest trimestre.
Picancel. Foto: Albert Molero

P

ot existir una imatge més bella i
plàstica que l’aparició sobtada
d’una àguila pescadora, remuntant
les mandroses i tèrboles aigües del
tram final d’un riu, tot cercant alguna presa desprevinguda? Potser
sí, puix la natura ens ofereix molt
sovint escenes colpidores, que ens
costa esborrar de la memòria.
El dissabte 12 d’abril, a la tradicional
marató ornitològica de primavera, que
any rere any organitzen conjuntament
DEPANA i SOS Delta, aquesta elegant
rapinyaire va ser una de les grans
estrelles del cens, però no pas l’única.
Dividits en set equips, els 18 participants
van fer un acurat recompte d’ocells a
diversos espais del Delta del Llobregat
no protegits que estàn dedicats a
l’activitat agrícola, diferents trams del
riu Llobregat i la vella llera, les pinedes
de Gavà, etc. Van sortir ocells migradors,
com el bitxac rogenc, el mastegatatxes,
les terreroles, un capsigrany i una tórtora
vulgar.
Altres ocells remarcables van ser el
xatrac gros, els dos milans o la gavina
corsa, però sobretot l’estol de 37
martinets de nit en vol a Can Dimoni. En
total es van censar 85 espècies diferents,
en una jornada càlida i agradable.

Picancel, per fi
L’endemà, diumenge 13 d’abril, 12 van
ser els participants a la tantes vegades
postposada excursió a la serra de
Picancel, al Berguedà. Les pedregades
caigudes dos dies abans van malmetre
algunes de les plantes vernals que
proliferen al llit del bosc caducifoli, tot
aprofitant aquest període transitori
d’insolació que precedeix a la sortida del
fullam del roure i el faig.
Prímules, violes, canugueres, diferents
falgueres i plantes de roca calcària com
la corona de rei o l’orella d’ós, van ser
admirades tot enfilant el camí cada cop
més costarut vers el cim de Saldaguda. El
tram final, carenejant per una piràmide
de pedra de conglomerat no era pas
apte per a persones amb vertigen, però
l’esforç bé s’ho valia, si més no per gaudir
de les excepcionals panoràmiques que
d’aquella estratègica posició s’albiren en
totes direccions.
És una ruta relativament curta, però un
xic esgotadora, que s’endinsa per fondals
humits, per on flueixen les aigües pulcres
d’un rierol. Aigües tan netes com per
acollir tritons, com vam poder comprovar i
larves de salamandra, i un cel tan proper
com per observar amb prou comoditat
el pas seré de voltors, àguiles daurades
i marcenques. Com a fi de festa, ens
aproparem a un jaciment de fòssils,
localitzat sobre un terreny prou erosionat
a tocar de Vilada.

Al Llobregat van sortir ocells
migradors, com el bitxac
rogenc, el mastegatatxes, les
terreroles, un capsigrany i
una tórtora vulgar.
Altres ocells remarcables
van ser el xatrac gros, els
dos milans o la gavina corsa,
però sobretot l’estol de 37
martinets de nit en vol a la
zona de Can Dimoni.

A Picancel, prímules, violes, canugueres, diferents
falgueres i plantes de roca
calcària com la corona de
rei o l’orella d’ós, van ser
admirades tot enfilant el
camí cada cop més costerut
vers el cim de Saldaguda.
L’Agró Negre de DEPANA
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ACTIVITATS del 2n trimestre

Blackstonia perfoliata, flors grogues, vistes a la
riera de la Betzuca, i Cardamine heptaphylla,
canuguera, observada a l’excursió de Picancel
(Fotos: Jordi Cebrian).

Al Pla d’Ancosa, el grup atent a les explicacions del Romà (Foto: Jordi Cebrian).

Cant d’ocells als Emprius
La segona sortida pràctica del curs de cant d’ocells va ser al
bonic paratge dels Emprius, ben a la vora del Montcau, a Sant
Llorenç de Munt. Tallarols, merles, pit-rojos, cargolets i altres ocells
boscans van poder ser sentits i llurs cants i reclams analitzats
detingudament amb l’ajut de la guia, l’experta en sons de natura
Eloïsa Matheu. Com a complement del curs, el diumenge 1 de juny
es va fer una sortida, oberta a tothom, per sentir cant d’ocells a la
riera de la Betzuca, a Sant Quirze del Vallès. Els 11 participants
van haver de matinar de valent per poder aprofitar al màxim les
primeres hores del dia per escoltar els ocells, i l’experiència va
resultar al cap d’avall molt profitosa.
Vàrem sentir rossinyols, pit-rojos, cargolets, verdums, tallarols,
mallerengues de diferents espècies, una bosqueta i l’al·licient de
tres famílies d’oriols que ens van sortir en diferents punts del
bosc de ribera, tot proclamant el seu característic cant aflautat
i que es van deixar veure en vol per sobre del brancam atapeït
d’àlbers i pollancres.
La jornada es va completar amb una activitat co-organitzada
per l’entitat Sant Quirze del Vallès Natura i la Unió Excursionista
de Sabadell, a la que s’apuntaren unes 30 persones, la majoria
sòcies o simpatitzants d’aquesta darrera entitat. L’expert en
papallones, l’Eduard Guzman, ens va obsequiar amb una
interessant introducció teòrica sobre el món dels lepidòpters,
el seu cicle vital, les seves característiques morfològiques, però
malauradament no va poder fer de guia per a la sortida
pràctica, degut a una incidència lamentable: la pèrdua dels seus
documents arrabassats per un amant dels bens aliens.
Sortida botànica a Ancosa
El dissabte 10 de maig tocava sortida botànica. L’indret, el Pla
d’Ancosa, un espai molt estudiat per un dels botànics catalans
més notables de tots els temps, Oriol de Bolòs. Amb calor gairebé
d’estiu, els 11 participants gaudiren d’una excel·lent jornada
d’exploració botànica, de la mà del nostre guia, en Romà Rigol.
La caminada, fàcil, curta però força entretinguda, fou per trams
de bosc, de garriga embrollada que t’esgarrinxava al passar,
per barrancades entapissades de flors de tots colors i per
l’altiplà, on s’alternen els cultius de cereals i la vinya amb els
erms altre temps pasturats i avui mig abandonats.
Les plantes bulboses no van ser tan abundants com s’esperava
i de tulipes, que donava títol a la sortida, no va sortir ni un sol
peu. Sí en canvi, lliris menuts, talictres, alls de bruixa i diferents
orquídies.
En Romà va comentar el cicle vital dels diferents tipus de plantes
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amb tiges subterrànies, siguin bulbs, rizomes o tubercles, amb
exemples ben clars i al nostre abast, el per què d’aquelles
protuberàncies vermelles que surten al fullam del garric i que
es coneixen com a cecidis, provocat per l’insecte himenòpter
Plagiotrochius quecurs-ilicis, o els trets comuns de les plantes
labiades, que es solen caracteritzar per tenir la tija quadrangular,
la seva flaire penetrant i els seus usos medicinals.
Sota l’ombra generosa i fresca del roure monumental d’Ancosa es
va fer un descans per menjar i reprendre les forces i la tornada es
va fer per un tram ombrejat de roureda de roure de fulla petita,
que va merèixer diferents comentaris per part del nostre guia.
Eradicant invasores
L’endemà es va fer la tradicional arrencada de planta invasora
a la pineda de Gavà, a la qual van intervenir 13 esforçats
participants. S’eliminà un volum important de miraguà, aquesta
planta enfiladissa que s’escampa sense control amenaçant a la
flora autòctona. Per evitar la seva rebrotada es va arrencar el
màxim de rizomes possibles però també planta tendra. I encara
es va tenir temps per fer una visita a una bassa propera on
existeix un projecte de recuperació de l’hàbitat de diferents
amfibis, animalons tan clarament en davallada.

Intensa jornada de Clean up de Med, a Gavà (Foto: Marc Vallverdú).

ACTIVITATS del 2n trimestre

A la visita del Besòs (imatge superior), el guia, Xavier Larruy, un
dels màxims experts en ornitologia d’aquest país, explicà in situ la
història de la recuperació del riu i el seu entorn, un espai sotmès a
una intensa intervenció humana.
Àguila pescadora sobre El Prat. A sota, activitat
del Grup d’Acció Forestal a Collserola.

“Compartim un futur”
Els espais propers a la ciutat de Barcelona
són sovint menystinguts en termes de
biodiversitat i la gent ignora el seu
important valor, sigui com connectors
biològics, com punt d’aturada i repòs per
a un bon nombre d’espècies migratòries
o com a provisió d’aliment. Un d’aquests
espais és el riu Besòs, i especialment el seu
tram final fins al mar.
Dins del programa “Compartim un futur”
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
es va fer una visita guiada per als
socis i simpatitzants de DEPANA el
passat diumenge 18 de maig. El guia,
Xavier Larruy, un dels màxims experts
en ornitologia d’aquest país, explicà la
història de la recuperació del riu i el seu
entorn, va comentar la presència molt
elevada d’espècies vegetals al·lòctones
i va aprofundir en les molt diverses
problemàtiques que afecten un espai
sotmès a una intensa intervenció humana,
envoltat d’infraestructures i amb una
pressió demogràfica molt evident.
Xivitones, gavines i cueretes al riu, i xatracs
i mascarells, dibuixant espectaculars
capbussades al mar enfront, amenitzaren
una jornada prou enriquidora.
DEPANA i Clean up the Med
El diumenge 25 DEPANA participà en
la campanya internacional Clean up
the Med, que cada any es fa per cridar
l’atenció sobre l’estat de salut de la mar
Mediterrània. Es va fer una jornada de
neteja en un espai de pineda a Gavà,
en la qual hi van intervenir 10 voluntaris.
Es recolliren una desena de bosses amb
residus i escombraries ben diverses,
especialment plàstics i llaunes.
Explorar la costa des del mar
El dissabte 14 de juny DEPANA es
va llençar al mar. En una activitat co-

organitzada amb l’ACOIO, els 11 valents
participants sortiren de Tamariu rumb nord
en piragües amb l’objectiu d’explorar la
costa amb ulls de naturalista. L’estat de
la mar, un xic revoltada, va impedir que
poguessin apropar-se’n a la pregona
cova d’en Gisbert, però tanmateix la
navegació, d’unes 4 hores de durada, va
resultar força engrescadora. S’observaren
corbs marins, gavines i criatures de roca
com ara garotes i tomàquets de mar.
L’endemà, diumenge 15, es va fer una
actuació forestal per minimitzar els efectes
erosius d’un incendi recent, tot reforçant els
arbres supervivents i retirant brutícia, en
una acció dura però gratificant a la qual
es van apuntar una dotzena d’esforçats
col·laboradors i col·laboradores.
Recordant els Camins Vius
Finalment el cap de setmana del 28 i
29 de juny es va fer una sortida que
recuperava l’esperit dels Camins Vius dels
Pirineus, un dels projectes emblemàtics de
l’entitat.
El primer dia, els 9 participants van poder
recórrer la distància entre els poblets de
Senet i l’Erill-la-Vall a l’Alta Ribagorça, tot
resseguint els antics camins ramaders, que
travessen boscos, pastures i s’enfilen per
diferents colls de muntanya.
Durant el camí, frondós i agradable,
s’observà la flora i la fauna, com voltors,
gralles i una possible àguila daurada. A
la nit, gaudiren a Barruera de l’antiga
tradició de la baixada de torxes de la
nit de Sant Joan, que en aquest poble se
celebra un cap de setmana més tard. Fa
patxoca veure aparèixer una filera de
gent en la foscor de la nit portant aquestes
torxes enceses d’una flama sacsejada pel
vent, i que en arribar llencen damunt d’una
foguera. L’endemà es va fer un recorregut
pels boscos de pi roig propers a Vilaller.
u Jordi Cebrian

Al juny es va fer una sortida
que recuperava l’esperit
dels Camins Vius dels
Pirineus, un dels projectes
emblemàtics de l’entitat.
Durant el camí, frondós
i agradable, s’observà la
flora i la fauna, com voltors,
gralles i una possible àguila
daurada. A la nit, gaudiren a
Barruera de l’antiga tradició
de la baixada de torxes de
la nit de Sant Joan, que en
aquest poble se celebra un
cap de setmana més tard. Fa
patxoca veure aparèixer una
filera de gent en la foscor
de la nit portant aquestes
torxes enceses d’una flama
sacsejada pel vent...
L’Agró Negre de DEPANA
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ANEM D’EXPO

“Les dones imaginàries”

E

n aquesta ocasió us volem donar a conèixer una proposta artística d’una
persona molt propera, en la que es vincula Natura, dona i llegendes
ancestrals. I és que, des de finals de maig i fins al 26 d’agost, Duaita Prats
exposa a la sala Baix Ter del Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí “Les dones imaginàries”, tres mostres en una sola, que reflecteixen la
seva particular manera de recordar-nos amb l’escultura, la fotografia i l’etnoperiodisme, el cor silvestre que batega en cadascun de nosaltres.
Ho fa a través d’una interpretació molt personal d’aquests éssers mítics que són
les dones d’aigua, i del seu lligam amb els indrets feréstecs on viuen, tan estret
que sovint, tot creant-les, en prenen alguna característica i es transformen en la
Dona Òliba, la Dona serp, l’Aulina balladora, L’elegant Dona gla o Lluna núvia.
A més de les escultures, Duaita Prats ofereix fotografies plenes de misteri i
també un ampli treball sobre llegendes, fragments literaris i poemes recollits
d’arreu de Catalunya, amb referències que sorprenen, que conviden a la
reflexió sobre la nostra més íntima condició d’éssers naturals, i que revelen com
tots participem d’unes arrels universals comunes u

EL LLIBRE
Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya
Autors: Diversos autors (Edita: IPCENA i EdC -2014)

É

s amb molt d’orgull que us recomanem la primera gran enciclopèdia de butxaca de la natura de
Catalunya, en la que han col·laborat
diversos companys de DEPANA.
Es tracta de la “Guia
pràctica per conèixer
la natura de Catalunya”, una fantàstica
publicació destinada
a convertir-se en llibre de referència per
a tots els qui vulguin
endinsar-se en aquest
coneixement, tant pel
seu abast (576 pàgines), com per les
il·lustracions (més de
1.500, i a color!).
La guia recull informació sobre fòssils, vegetació, insectes, fongs,
peixos, aus, rèptils,
amfibis, recorreguts, accions ambientals,
etc., de Catalunya, i tot i que està pensada com a guia de camp, serveix també per a consulta.
La seva edició ha estat possible en part
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gràcies al nostre company, el biòleg
Joan Maluquer, que ha fet les tasques
de coordinador científic i redactor. En
la seva realització també hi han participat altes companys, com en l’apartat
dedicat a les lluites
per a la conservació
dels espais naturals.
El finançament ha vingut a través de l’esforç
de molta gent i de les
aportacions de diverses entitats, ja que no
ha comptat amb l’ajut
de cap administració.
“Volem despertar el
virus naturalista, arribar a tothom, interessar a les persones no
instruïdes en aquestes
matèries, complementar un buit fins ara no
cobert i fer-ho de forma accessible a tothom, començant pels
adolescents”, ha declarat Maluquer.
El llibre està disponible a la seu de DEPANA, amb interessants descomptes tant
per socis com per no socis u

AGROMANÍACS

“EL DIA QUE VAIG VEURE UN LLOP”
El soci Augusto Burgueño comparteix amb nosaltres el testimoni del seu
avistament d’un llop a la Cerdanya el passat mes de maig.

E

l diumenge 13 d’abril vaig tenir
l’ocasió d’observar un llop.
Em trobava fent l’excursió a peu
de Planoles a Puigcerdà, seguint el
GR11, en solitari. Cap a les 14h 10
min, uns vint minuts més tard d’haver
passat la Creu de Maians, a uns 1.950
m d’altitud, a la part d’aquesta etapa
amb la vegetació més espessa m’hagué
d’aturar, doncs a uns 30 m davant meu,
a l’ombra, es movia algun animal.
En un primer moment vaig tenir la
impressió que es tractava d’una guineu,
però en advertir el seu morro més curt,
la seva altura i, més tard, la seva cua
ben peluda, vaig adonar-me que era un
llop. Aquest era completament entregat
a rastrejar amb l’olfacte el terra, tot
creuant lentament la pista en sentit
de descens de la vall, fent repetides
repassades d’esquerra a dreta.
Un perfecte camuflatge
Quan havia fet 2/3 de l’ample, girà
enrere. És en aquest moment en què la
cua es separa mig pam del seu cos i es
mostra ben atapeïda de pèls. El color
del llop era com el del terra, entre gris
i marró clar, de forma que arribava a
confondre’s amb els tons de la pista.
El ventre de l’animal era deprimit en

relació amb el seu tòrax. El llop va fer
com si no advertís la meva presència,
doncs no em dirigí la mirada en cap
moment.

les que l’home té, i que el seu cervell
en té una major funció neuronal per
aquest sentit, que l’home. Sabent això,
hauré d’entendre que aquest llop sabia
perfectament que tenia un espectador a
Mutis sense foto
pocs metres seus i que no li sabia greu
Portant entorn a 1 minut, tot expectant deixar-se lluir, tot comptant que era
davant d’aquesta sorprenent trobada, només un excursionista tranquil, en
vaig fer el moviment precís per a silenci i en repòs.
despenjar-me la càmera fotogràfica
que duia agafada en bandolera. Va ser El lent retorn
massa tard, ja que tot seguit s’enfilà Es diu que la reintroducció del llop
entre la vegetació del marge, tan als Pirineus és lenta, però contínua,
sigil·losament com havia aparegut en recuperant el seu paper de reguladors
escena. El darrer moviment que va fer del creixement de les poblacions de
abans d’anar-se’n, va ser aixecar el seu mamífers que ja havia tingut anys
cap del terra per ensumar amb atenció enrere, tot eliminant els menys aptes per
el tronc del pi del marge. És llavors que malaltia o per edat avançada. Això no
vaig advertir que era la cara d’un llop, treu que, quan les condicions li resultin
amb unes orelles no massa grans però convenients, pugui arribar a atacar a
destacades respecte del cap.
ramats de pastura.
Un parell de dies més tard, consultant De fet, pròxim a la Creu de Maians, cap
la Wikipèdia vaig confirmar aquests al Puig de Dòrria, a l’estiu es troben
trets com a propis del llop. Vaig llegir grans ramats de bens acompanyats de
també de l’extraordinària percepció mastins dels Pirineus que fan lladrucs
del seu olfacte, que li permet advertir atemoridors als excursionistes, i suposo
la presència d’una presa trobant-se que encara més si s’acostés el llop.
aquesta fins a 1,5 km de distància. També sabem que no ataca a l’home,
Estudis recents diuen que reuneix més si més no, el defuig. De manera que ens
de 200 milions de cèl·lules sensibles haurem d’acostumar a la seva discreta
en el seu olfacte, 50 vegades més que companyia uAugusto Burgueño

“El darrer moviment que
va fer abans d’anar-se’n,
va ser aixecar el seu cap
del terra per ensumar
amb atenció el tronc del
pi del marge. És llavors
que vaig advertir que era
la cara d’un llop...”
Retrat de Burgueño del tram entre la Creu
de Maians i el Coll Marcer, on es va esdevenir la seva trobada amb el llop.
L’Agró Negre de DEPANA
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E N CO NT RA
PARLAMENT PETIT. Ja sabem que som un país petit. Com
descriu la cançó llaquiana, ni el sol està segur d’haver-lo vist
i per això torna al dia següent. És divers i s’hi concentren
bona part dels paisatges naturals del continent. Tenim molt
clara la nostra catalanitat però com ja he escrit més d’una
vegada, no ens estimem prou la nostra terra. Sostenim que
mentre hi hagi cultura i llengua catalana, el país existirà,
quan sempre he manifestat que
l’única infraestructura és el territori
i sense ell no hi ha identitat possible.
La identitat nacional rau a les arrels
físiques que penetren profundament
al lloc on som. Malgrat la poesia de
l’obra del mestre Llach, la realitat
es mostra crua i descarnada:
qualsevol cosa que doni diners
ens fa renunciar immediatament
a la barretina. De malifeta en
malifeta, en plena democràcia hem
banalitzat indrets bells i valuosos a
canvi de successius plats de llenties
que s’han revelat solucions purament
transitòries. Com és habitual, al
darrera de les diferents decisions
(amb la connivència dels mitjans,
és clar), sempre hi han estat els
espavilats que s’han enriquit a costa
de la nostra passivitat. Segurament
llocs tan emblemàtics per la nostra
història com el Camp de Tarragona,
la Plana del Vallès o el Delta del Llobregat no són ni
l’ombra del que eren, però en els darrers 30 anys, a
sobre, han empitjorat.
El nostre Parlament porta temps entossudit a aprovar
mesures normatives que ens empetiteixen sistemàticament i
no es diferencia gens del Parlament estatal, ans al contrari.
Com gosem parlar de sobirania si les majories governants
van aprovant amb el recolzament d’uns o d’altres sobiranes
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tonteries? En els nostres afers ambientals podem esmentar
les tres lleis òmnibus. Però ara podem afegir l’acord per
ubicar l’anomenat BCN World a Vilaseca i Salou (ja
veurem com es dirà), i d’aquí uns mesos tindrem novament
retratada aquesta institució amb la llei per aigualir les
limitacions a Cala Montjoi per situar-hi un centre d’activitat
museístico-gastronòmica. El Parlament s’erigeix en el
salconduit per sortejar les dràstiques
prohibicions que hi ha en matèria
ambiental, urbanística o de joc. En
realitat, és l’expulsió dels ciutadans
de la política: “Voteu-nos i calleu
durant 4 anys, que tan sols nosaltres
sabem governar”. I no passa res.
Evidentment, només som al principi.
Ja ens podem anar calçant, que
les propostes per degradar la
nostra natura s’aniran engrandint
amb més força davant la falta de
resposta amb l’excusa de la crisi. En
quin país vivim??? Per a mi, a hores
d’ara, en un lloc provincià, petit i
un xic ridícul. No és una qüestió de
programa electoral o de majories,
sinó de l’amnèsia crònica que ataca
a gairebé totes les formacions quan
entren per la porta de la institució
(siguin de dreta o d’esquerra).
Aquesta sentència del dimitit Pere
Navarro ho resumeix tot: “No
s’han de tenir prejudicis”. Recordem que BCN World
va aparèixer màgicament el mateix dia que va caure
Eurovegas del Delta del Llobregat. No figurava en cap
programa. Com a ciutadà, m’allunyo de la política perquè
ni la comparteixo, ni l’entenc, ni veig a ningú que governi
amb sentit de responsabilitat: l’únic futur passa per deixar
d’omplir de ciment la nostra geografia. Però és així: som un
país petit i no en sabria dir res més u Lluís-Xavier Toldrà

