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PLATAFORMA “SALVEM LA PLATJA DE PALS”

L’AMENAÇA DE NOVES URBANITZACIONS
A LA PLATJA DE PALS
En la sessió extraordinària del 28 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Pals va aprovar
inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que preveu la construcció de la sorprenent
superfície, només als sectors Rodors, els Jonquers i Puig Pedrós, de 142.064 m2 per fer-hi 1.517
habitatges de segona residència en la seva majoria, traslladant les zones verdes, espais lliures i
equipaments als paratges més llunyans a la platja.
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om escrivia Josep Pla: “Pals mereix,
no una visita, sinó cent visites, perquè
la seva situació ofereix la possibilitat de
veure un dels paisatges més bells i inoblidables del país”. Actualment, els paratges
de la Platja de Pals estan coberts per una
magnífica pineda arrelada sobre dunes i
reradunes litorals amb alçades sorprenents,
d’entre 15 i 20 metres, que ocupen quasi
la totalitat del seu àmbit, i tenen un valor
ambiental, paisatgístic, recreatiu, geomorfològic, faunístic i botànic excepcionals. Les
dunes de la platja de Pals i Rodors es van
formar a partir de materials aportats pels
rius fins a la costa, i per materials d’origen
marítim.
Un nou i alarmant POUM
En la sessió extraordinària del 28 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Pals
va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, que preveu la construcció de la sorprenent superfície, només
als sectors Rodors, els Jonquers i Puig Pedrós,
de 142.064 m2 per fer-hi 1.517 habitatges
de segona residència en la seva majoria,
traslladant les zones verdes, espais lliures i
equipaments als paratges més llunyans a la
platja. Aquest traspàs de les zones lliures i
zones verdes a zones allunyades del mar,
incompleix el Pla Director Costaner, ja que:
“els espais lliures públics (…) s’han d’emplaçar en la forma més propera possible
a la ribera del mar, (…) o bé incloent les
masses forestals més rellevants del sector”.
Mesos més tard, el nou consistori format
per CiU i JxP, donava continuitat al projecte
amb un pacte per poder tirar-lo endavant.
Pals, un reducte rural costaner
En línies generals, el POUM ha perdut
l’oportunitat única per mantenir la Platja de
Pals com un dels últims indrets al litoral amb
paisatges rurals de pinedes sobre dunes, i
té com a objectiu primordial la construcció
de més de 2.000 habitatges, la majoria

de segona residència, només a la Platja de
Pals, ocupant més de 220.000 m2 de sostre
edificat, que els diferents promotors privats
pretenen constuir, per un interés únicament
econòmic. Aquest pla suposaria l’eliminació
de les populars pinedes sobre dunes litorals, de gran valor ambiental i de gran interés públic, existents a uns 7 km del poble
de Pals, un municipi amb una població de
només 2.533 habitants, amb una població
estacional flotant (equivalent a temps complet anual) de 2.549 persones, i ocupació
turística actual màxima de 9.558 persones,
durant els breus mesos d’estiu; ocupació que
amb l’execució del present POUM passaria a
tenir la insostenible xifra de més de 20.000
persones, durant els mesos de juliol i agost.
Els beneficis per a l’Ajuntament
Aquests 220.000 m2 de noves urbanitzacions
genereran despeses extraordinàries a
l’Ajuntament de Pals, pel manteniment de
la xarxa viària, la deficient distribució de
l’aigua potable i el consum d’aigua, amb
un creixement de demanda de 180.000
m3/any addicionals, la distribució de
l’electricitat, també molt deficient, la
manca total de subministrament de gas,
el clavegueram saturat els mesos de
juliol i agost, la depuradora al límit, o el
tractament i recollida de les escombraries,
que serà del tot insuficient, amb un augment
previst de 1.800 tones l’any de residus
sòlids urbans addicionals.
Tot això sense més aportacions econòmiques
que les que puguin generar els IBIs
d’aquests nous habitatges secundaris, i a
costa de pèrdues irreversibles ambientals,
paisatgístiques i ecològiques durant els
propers anys i per a les generacions futures.
El principal impacte resultaria d’incrementar
encara més el pic estacional, ja que no es pot
dir que el municipi de Pals, amb 25,7 Km2
de superfície, tingui una excessiva densitat
de població fixa segons les dades del cens
referides al conjunt de l’anyu PSPP

Per a més informació https://www.facebook.com/SalvemlaPlatjadePals/
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EDITORIAL

EL PARTICULAR VIATGE A ÍTACA

L

es trames de comissions vinculades a obres públiques ja ocupen, rutinàriament, els titulars
de premsa. Aquests darrers dies s’ha incorporat a la voràgine informativa una obra que, com
a ecologistes, sabem que és un clàssic: el canal Segarra-Garrigues. El projecte ha implicat una
inversió de més de mil milions d’euros (segona més cara mai licitada per la Generalitat rere la
L9 de BCN), en la posta en regadiu de 70.150Ha (com l’illa de Menorca), 3.500 Km de canals
auxiliars, concentracions parcel•làries colossals, etc. Els 85 Km de canal principal afegeixen uns
400 mil euros de més que paga l’Estat al 50% (la resta els pagesos, tot i que ha estat avançat per
l’ICF). Per nosaltres és un projecte desgraciadament famós gràcies al fet que implica la pràctica
desaparició dels ecosistemes esteparis de Catalunya. Això va provocar una queixa davant la
Comissió per part de SEO/Birdlife, que va culminar amb la sentència del TJUE de Luxemburg de
18 de desembre del 2007 que declarava que aquest regadiu incomplia la Directiva Europea de
protecció dels ocells silvestres i que calia modificar.
La primera pedra del projecte la va posar el 2002, en un acte iniciàtic, el ministre de medi ambient del
moment (el mallorquí Jaume Matas), juntament amb el President Pujol. El conseller d’Agricultura
de llavors era Josep Grau, que havia estat alcalde de Mollerussa, diputat al Congrés, diputat al
Parlament i president de la Diputació de Lleida. Ell mateix és, des del 2011, el president de l’UTE
adjudicatària del projecte ASG (amalgama de deu empreses, dominada per FCC -24%- i per AGBAR
-22%-) després d’haver tingut càrrecs rellevants a empreses del sector alimentari/agrari -anomenades
Ingal Ingeniería y Consulting-, i també com a president de Total Foods SL on va coincidir amb un altre
empresari que es diu Jordi Ciuraneta Riu que, al seu torn, és l’actual conseller d’agricultura de la
Generalitat nomenat per CDC. Les obres havien de durar 8 anys i ara, 13 anys després, s’ha advertit
que potser tindrà un sobrecost del 80%. També acabem de saber que un directiu d’Infraestructures.cat,
successora de GISA, està essent investigat per cobraments de comissions per aquest regadiu. Resulta
que tenia un càrrec a la secretaria del DARP, de nou el 2002... Per acabar-ho d’adobar, la part estatal
del canal sembla esquitxada pels “papers de Bárcenas”.
Ja es veu que una part de les obres públiques són com una particular interpretació del viatge a
Ítaca: el que és important, és fer-les per cobrar comissions, no on porten o per a què serveixen. Al
final, alguna utilitat tindran... Aquí, al darrere de la demagògia habitual amb els llocs de treball i la
pagesia, sembla que l’única cosa rellevant era executar-la i que tingués sobrecost per retenir unes
petites quantitats en benefici personal d’uns pocs i d’alguns partits polítics. Mentrestant, el nombre
de pagesos segueix, any rere any, caient en picat malgrat inversions astronòmiques com aquesta.
Cal remarcar que Agbar, Sorea i Aqualia integren l’UTE quan sempre es parla d’aquest canal com
a peça clau per a transvasar aigua de la conca de l’Ebre a BCN...
Com va passar amb la presa d’Itoiz (Navarra), que era una peça de la trama corrupta de Roldán
dels anys 90, ningú no l’ha moguda i això que va tenir també sentències en contra (del Suprem, en
aquest cas). Allà està. Ja veurem com acaben aquestes investigacions judicials però l’important
seria que, per primera vegada, s’executés sense més dilació la sentència de la UE sobre el SegarraGarrigues. Que es valoritzés, sense embuts, el secà com a patrimoni cultural, agronòmic i natural.
Resulta un insult a la intel•ligència que el fins ara conseller d’Agricultura, i empresari del ram,
contracti uns “experts” de la Universitat de Califòrnia per “desencallar el Segarra-Garrigues i fer
compatible els ocells amb el regadiu” quan, en realitat, el que vol és regar el 100% de la superfície
incomplint la decisió judicial de la UE. La prioritat hauria de ser, per contra, netejar les ombres de
comissions (acabar amb la impunitat) i protegir l’agricultura extensiva de veritat. Així ho recull el
CADS al seu informe sobre aquest afer i és un organisme públic de la mateixa Generalitat (traduït:
són uns experts que informen gratis!). Algun dia ens haurem de creure que respectar la Natura
és l’únic futur que tenim. Al darrere d’aquestes grans paraules dels polítics sobre inversions, de
vegades, hi ha algú que “pilla” i, a sobre, ens destrueixen el patrimoni natural. Inacceptable.
uLa Junta Directiva de DEPANA
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La batalla del Turó de l’Home

QUIN FUTUR VOLEM
PELS NOSTRES ESPAIS NATURALS?

E

ns trobem doncs, davant d’un projecte
promogut pel Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC), tot i que el seu valedor
públic és el director d’aquest servei, l’Oriol
Puig, imputat per blanqueig de capitals i
força proper a Jordi Pujol Ferrusola. Aquest
projecte, que ha vingut donant tombs des
l’any 2013 rebent denominacions diverses
(segons fos el públic a qui anava destinat
o les circumstàncies de llur presentació), ha
acabat denominant-se oficialment amb el
conspicu nom de Centre de Referència de la
Meteorologia a Catalunya (CRMC).
En què consisteix
El projecte consistiria, bàsicament, en
enderrocar l’edifici històric de l’observatori
(que s’instal•là l’any 1932 i va ser reformat
i consolidat en el decurs del anys setanta)
i construir en el seu lloc un edifici de nova
planta de superfície similar a l’actual que,
això sí, seria «una construcció tècnicament
innovadora, autosuficient, bioclimatitzada
(sic) i sana».
D’entrada, no deixa de ser força curiós
que aquesta promoció provingui d’un ens
que depèn directament del Departament
de Territori i Sostenibilitat (DTES),
organisme que, al seu torn, ha de vetllar
—suposadament— per la protecció dels
espais naturals protegits, com és el cas
del Parc Natural del Montseny. Més curiós
encara, si tenim en compte que vulnera
clarament la normativa de protecció del
parc, com la pròpia Diputació ha fet notar
a l’ens promotor.
La ciència com a excusa
Pel que fa al contingut científic del projecte,
hem consultat els millors especialistes que
tenim al nostre país en els camps del canvi
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climàtic, la contaminació atmosfèrica i
la meteorologia, camps que segons el
projecte haurien de ser investigats des del
nou CRMC. Les opinions són contundents al
respecte: la majoria de les tasques que es
proposen com objecte justificatiu es poden
dur a terme de manera automatitzada,
a través d’ordinadors centralitzats, o
àdhuc des d’altres instal•lacions existents
al Montseny, com ara a Font Martina o el
Puig, instal•lacions que el Parc del Montseny
posseeix en aquesta àrea, amb condicions
suficients per desenvolupar treballs de
recerca en tots els camps proposats.
Algunes contradiccions
Sorprèn que, mentre els responsables del
projecte estan insistint en la necessitat de
construir aquest edifici en una zona d’Alt
Interès Naturalístic Ecològic i Paisatgístic
(ZAINEP), per estudiar l’impacte del canvi
climàtic, per una altra banda estiguin
desmantellant l’Institut Català de Ciències
del Clima (IC3), especialitzat en aquest
camp, se suposa que per motius d’austeritat
pressupostària. És el mateix cas pel que
fa a la recerca que es du a terme des la
Castanya (Montseny) sobre contaminació
atmosfèrica. Un projecte punter d’abast
europeu que, malgrat la seva importància,
no ha aconseguit que la Generalitat gasti
ni un euro en arranjar el sostre de l’edifici
que s’està caient a trossos.
D’altra banda, també és força simptomàtic
que s’hagin malbaratat dues oportunitats
per mantenir i consolidar l’observatori del
Turó de l’Home, en temps pretèrits.
Falsedats i diners malbaratats
L’afirmació taxativa del SMC dient que
«l’actual observatori...es troba en un estat

U

n nou projecte,
de tall especulatiu, amenaça el turó
de l’Home, cim culminal del Montseny.
La novetat és que el
projecte intenta basar-se en un suposat
interès científic, que
no passa de ser una
anècdota o desencusa
fàcilment rebatible.

de degradació que implica trobar-hi una
sortida el més aviat possible», resulta
d’una falsedat evident a qualsevol que
vulgui visitar aquest enclavament. L’edifici,
amb la substitució de la seva coberta
exterior (actualment de fibrociment), tal
i com s’hauria de fer segons normativa
vigent, acompliria perfectament amb la
comesa, sense necessitat d’entrar amb les
excavadores al cim del Turó de l’Home.
Com també resulta fals que avui es disposi
de la titularitat d’aquest emplaçament per
a fer cap tipus d’obra, atès que encara
és propietat del Ministerio de Medio
Ambiente.
Llavors, per què què gastar 248.887€
de l’erari públic, només en projectes, a
més del que pugui costar la construcció
d’un nou edifici, quan amb molts menys
diners es podria habilitar qualsevol de
les instal•lacions existents al parc? Potser,
probablement, la resposta estigui en els
noms: ENTORN, Sumarroca, Jordi Pujol jr., etc.
Denúncia conjunta
La CSM ha presentat el seu plec de
consideracions, urbanístiques, ambientals
i científiques al DTES, com també ho han
fet altres organitzacions conservacionistes
com DEPANA, Ecologistes en Acció i
SEO/Bird/Life. També hem denunciat el
projecte davant del Síndic de Greuges i
ens hem manifestat el 25 d’octubre passat
a Palautordera, en contra d’aquesta
aberració, que pretén obrir la porta i
assentar un precedent per anar liquidant
les febles barreres de protecció que
encara permeten sobreviure els espais
naturals a Catalunya u Carles Lumeras,

President de la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny (text i foto)

acció AMBIENTAL

ADÉU A L’ESPECTACLE DE DOFINS
AL ZOO DE BARCELONA
Per fi s’han acabat les actuacions que fins ara havien de dur a terme per
al públic els dofins mulars (Tursiops trucantus) d’aquest equipament.

DEPANA està treballant
des de l’any 2003 per
acabar amb el que era
un despropòsit disfressat
d’educació ambiental.
Afortunadament, ja no
tornarem a presenciar
com uns éssers tant
extremament sensibles i
intel•ligents, són objecte de
números acrobàtics al so
d’una música que res té a
veure amb el que podem
escoltar quan els veiem a
la mar.
Ara tenim el millor
escenari perquè
l’Ajuntament de Barcelona
sigui més valent i doni un
important pas endavant:
apostar per la fi de la
captivitat d’aquests
cetacis, una mesura
de la que ja existeixen
nombrosos precedents
internacionals.

L

’Ajuntament de Barcelona ha decidit
avançar-se i no esperar el 2017, que era
la data prevista per a la suspensió definitiva
de l’espectable dels seus dofins. Una decisió
ben encertada i que celebrem, com no
podia ser d’una altra manera. DEPANA està
treballant des de l’any 2003 per acabar
amb el que era un despropòsit disfressat
d’educació ambiental. Ja l’any 2007 vam
llençar un manifest demanant la fi del show
dels dofins que va comptar amb un ampli
recolzament nacional i internacional, tant del
món científic com associatiu.

Conservacionisme... o negoci?
Afortunadament, no tornarem a presenciar
com uns éssers tant extremament sensibles i
intel•ligents, són objecte de números acrobàtics al so d’una música que res té a veure
amb el que podem escoltar quan els veiem a
la mar, provocant l’esclat d’ovacions i aplaudiments d’un públic que frisa per passar una
estona entretinguda. Res més lluny de la conservació de les espècies, oi?
Qüestions encara obertes
Ara, però, s’obren diversos interrogants:
com serà l’exhibició d’aquests animals si es
converteix en permanent? Si es pretén que
entrin contínuament grups de 100 visitants,
els dofins no gaudiran de cap moment per
descansar de l’estrès que això els suposarà.
També es preveu una reforma profunda de la
instal•lació. Des de l’any 2007, la pintura de
l’Aquarama s’ha després una i altra vegada,
tot i repintar-se en diverses ocasions (la qual
cosa resulta inversemblant). Tot el recinte
està absolutament obsolet i les condicions
de captivitat dels dofins no compleixen cap
dels requeriments establerts per l’EAZA,
Associació Europea de Zoos i Aquaris.

Hauran de suportar els dofins el soroll i les
molèsties provocades per les obres? Si no
en tenien prou amb el que significa viure al
costat d’un habitacle on durant les 24h hi
treballen operaris de manteniment (DEPANA
ho va denunciar el desembre del 2014), ara
l’estrès que patiran s’incrementarà de forma
alarmant atesa la seva sensibilitat auditiva.
L’hora de la llibertat
Tenim el millor escenari perquè el consistori
barceloní sigui més valent i doni un important
pas endavant: apostar per la fi de la captivitat
d’aquests cetacis. Ja existeixen precedents
internacionals al respecte. Brasil és el país
que té les condicions més estrictes per a la
tinença de cetacis: en prohibeix la captura,
importació i exportació, i actualment allà no
hi ha cap dofí en captivitat. El Regne Unit va
encarregar el 1985 un estudi per analitzar
si l’exhibició de dofins tenia interès educatiu
o científic, i la seva conclusió fou que no. Van
establir uns estàndards tan estrictes per a la
seva captivitat, que són quasi impossibles de
cumplir. Des del 1993 tampoc tenen cap dofí
en captivitat.
Seguir els bons exemples
A Noruega i a Polònia passa el mateix i no
tenen dofinaris. A Islàndia i Àustria n’han
denegat tots els permisos de construcció.
Resten prohibits també a Costa Rica, Xile,
Uruguai i a l’Índia (on se’ls considera persones
no humanes), i a alguns estats d’Austràlia,
EUA, Xipre, Eslovènia i Croàcia, han prohibit
els dofinaris per considerar que en ells es fa
un “ús comercial” (prohibit al conveni CITES)
dels animals. Suïssa ha prohibit la creació de
nous dofinaris i la importació de cetacis.
Caldrà doncs que DEPANA continuï treballant
per aconseguir aquesta fita u Marta Gumà
L’Agró Negre de DEPANA

5

acció AMBIENTAL

AMPLIACIÓ DE L’AERÒDROM DE LA CERDANYA

R

ecentment el DTS va aprovar l’ampliació de l’Aeròdrom de
Cerdanya mitjançant un Pla Director Urbanístic aeroportuari,
abreujat com a PDUA, que abasta els municipis de Prats-Sampsor,
Alp, Das, Fonatnals de Cerdanya, Isòvol, Ger, Urús i Bolvir. Els objectius del pla són “l’ordenació definirà diferents àrees dins dels
subsistemes de moviment d’aeronaus i de serveis, i zones dins dels
subsistemes d’activitats aeroportuàries i de reserva i protecció, a
les quals s’establiran, sota unes condicions unitàries d’edificació i
urbanització, les diferents actuacions que s’hagin de dur a terme
per permetre l’evolució de les instal•lacions actuals”.

Punts complicats i mesures insuficients
En realitat és un simple projecte d’ampliació a partir de les bases
urbanístiques que atorga un Pla Director. Es cerca un “creixement
compatible” en forma d’increment aeroportuari i edificatori dels
equipaments socials. El propi Estudi Ambiental del PDUA ja detecta
on estaran els punts més complicats: “Aquestes condicions unitàries
en tot moment respondran a l’especial sensibilitat paisatgística de
l’entorn en el qual es situa l’aeròdrom, de manera que la urbanització i les futures edificacions que es puguin plantejar s’integrin
harmònicament en el conjunt natural de la Cerdanya i minimitzin
el seu impacte garantint la seva sostenibilitat ambiental amb actuacions paisatgístiques sobre el conjunt.” Val a dir que les mesures
que s’han previst, DEPANA les considera insuficients.
Els impactes
Els principals impactes del Pla Director són tres: l’extensió en forma de barrera de la superfície transformable de l’aeròdrom,
l’edificació d’una casa-club per a ús social i els usos esportius no
aeroportuaris que hi estan associats, així com l’impacte sonor.
Sobre el primer punt, es pretén minimitzar els seus efectes amb
una pantalla vegetal de bosc de ribera. No només per un tema
de recursos econòmics i naturals, sinó perquè la vàlua d’aquest
entorn ceretà és la seva condició de pastura seca, amb agricul-

tura extensiva de cereal. Aquest és un element únic en tot l’àmbit
pirinenc. La comunitat botànica i faunística que es dóna dins i als
voltants de la instal•lació depenen de la continuïtat d’aquests ambients plans i oberts. En aquest indret es dóna la nidificació del
torlit (B.oedicnemus) i de l’esparver cendrós (C. pygargus), única
localitat pirinenca d’ambdues.
Sobre el segon punt, els canvis d’usos projectats i en particular la
casa club, segons l’EA “comporta un augment potencial de les unitats d’edificació i per tant una major ocupació del sòl a l’interior de
l’àmbit aeroportuari”. Aquest edifici serà una “terminal intermodal
i un centre social aeronàutic”. És obvi que s’articula dins d’aquest
Pla Director perquè la part de centre social i les activitats esportives associades no són compatibles amb el sòl no urbanitzable a la
Cerdanya. Com a tal recinte aeroportuari pot i ha de tenir serveis
per als usuaris, però no esdevenir un centre d’activitat terciària
o social, perquè per això ja hi ha pobles a prop o qualificacions
urbanístiques ad hoc dins de l’ordenació comarcal.
Traspassant límits
En relació a l’aeròdrom, doncs, es construirien diverses instal•lacions
permanents que ultrapassen allò que hom pot considerar
“instal•lacions mínimes i imprescindibles” (art. 47.4 de la Llei
d’urbanisme). Aquests usos no s’addiuen amb l’statu quo actual del
SNU a l’àrea afectada, pel què el PDUA ha d’explicar quines
mesures compensatòries pensa arbitrar per equilibrar mínimament
la pèrdua neta de sòl lliure que passarà a estar ocupat per intervencions constructives impròpies d’aquest sòl.
En tercer lloc, la contaminació acústica que provoca l’aeròdrom
constitueix un problema no resolt ja en l’actualitat. Si hi afegim
l’expansió en superfície i volum d’usos, tot tenint en compte que la
voluntat d’aquests usos és atraure públic de manera permanent en
el temps, la problemàtica s’agreujarà. Aquest Pla caldria repensar-lo i cercar consolidar l’espai actual sense expandir l’ocupació
de sòl ni les activitats no estrictament aeroportuàries u

DRAGAT DEL FOIX A CUBELLES

L

a desembocadura del riu Foix a Cubelles és una zona humida d’unes 10
Ha que resisteix enmig d’un espai altament artificialitzat. Les salines que hi
havien fa 60 anys van desaparèixer, i només donen nom a un polígon industrial.
De tot aquell patrimoni natural queda aquesta petita làmina d’aigua i els prats
que l’envolten, en contacte amb la platja.
Gràcies a la feina dels grups ecologistes locals, l’Ajuntament ja fa més de 20
anys que hi ha efectuat accions de senyalització, neteja i àrea de pícnic que han
conservat l’indret fins l’actualitat. Per aquest motiu està inclòs al catàleg de LICs
de Catalunya (i part del PEIN), a “Serres del Litoral Central”.
Una mesura contraproduent
Amb l’objectiu oficial de protegir els peixos i les aus protegides, a banda de
prevenir danys de les riuades, la Generalitat ha plantejat un projecte de dragat
de dragat perquè no es retingui aigua i en cas d’avinguda no es provoquin
danys al veïnat del poble. Davant aquesta iniciativa, DEPANA ha plantejat
la seva oposició, atès que no es veu cap base per a dur a terme l’actuació. El
riu no té cabal constant, per tant l’apertura de sengles braços al mar només
buidaria temporalment la làmina d’aigua i no milloraria el desguàs del riu,
donat que aquest només arriba al mar en cas de pluja torrencial. La brutícia
d’origen antròpic, fóra millor recollir-la de forma manual. Fins ara la zona
humida ha mantingut un nivell de qualitat raonable gràcies a la seva reduïda
dimensió i confinament entre intervencions dures edificatòries. Aquest és el seu
gran valor: un lloc d’interès natural enmig d’una zona altament transformada.
El resultat del dragat serà perjudicial per la llacuna, a la llarga, els
abassegaments de sorra, quan els temporals de mar els tornessin a redistribuir,
no ajudarien a recuperar els rudiments dunars encara presents a l’indret u
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acció AMBIENTAL

DEPANA, MEMBRE DE
LA SOCIETAT RIET VELL

Polla blava a Riet Vell (Foto Jordi Cebrian)

P

otser no tots ho sabeu, però l'any 2001 vam ser fundadors
d'una societat promoguda per SEO que es diu Riet Vell, SA.
Vam adquirir un paquet de 50 accions amb l'objectiu de comprar
la finca del mateix nom, al delta de l'Ebre (prop dels erms de
La Tancada, al terme municipal d’Amposta), per produir arròs
ecològic i gestionar una reserva ornitològica al mateix lloc.
Un exemple de producció responsable
L'empresa és una realitat i produeix arròs ecològic, integral, i té
una reserva amb gran diversitat d'ocells. Ara també produeix
pasta a partir del blat de les estepes cerealistes aragoneses i de
Castella–Lleó, així com llegums.
Tot plegat un exemple de com les entitats ecologistes poden
produir de manera responsable, i a més, protegir la natura i
les pràctiques tradicionals agrícoles. El paper de SEO al Delta

RECURS CONTRA ELS
CANVIS URBANÍSTICS
AL PARC AGRARI DEL
BAIX LLOBREGAT
S'ha acceptat a tràmit un recurs contenciós-administratiu
de DEPANA contra la modificació de les qualificacions
urbanístiques que regeixen el Parc Agrari del Baix
Llobregat. Prèviament, s'havien presentat al•legacions
que no es van tenir en consideració.
DEPANA considera que les modificacions recorregudes
no asseguren la preservació dels espais naturals que hi
ha dins del parc agrari, ni de les espècies protegides
que hi viuen i es reprodueixen. D'altra banda, creu que
es lliuren una part important de terrenys agrícoles molt

i aquesta societat en concret, han estat cabdals perquè sigui el
lloc que és actualment: un pol de turisme lligat a la natura on
mirar ocells és una oportunitat i no una activitat de risc, com ho
era fa més de 20 anys.
Compromís renovat
Estem convençuts que aquesta empresa és una gran iniciativa,
tot i que els costos de produir de forma coherent i plenament
ecològica de vegades la fan poc competitiva. Per això, DEPANA
ha renovat el seu compromís i actualment té un representant al
consell d’administració de la mateixa.
En propers números de la revista donarem més informació
sobre els projectes i productes de Riet Vell, SA, possibilitats de
col•laborar-hi i altres aspectes de la comercialització dels seus
productes u

productius a tasques terciàries, que podrien realitzar-se
perfectament en polígons existents, cosa que preservaria
tot el seu valor agrícola i ambiental.
La perniciosa industrialització del parc
Els canvis plantejats comportarien una industrialització
del parc, que alteraria significativament els valors i la
visió que tenim d'aquest espai. Cal recordar que el Parc
Agrari del Baix Llobregat inclou el 80% de l'espai no
edificable del delta del Llobregat.
D'altra banda, restriccions existents en algunes zones,
per exemple a la zona agrícola del Prat, on actualment
no es permet la construcció de grans hivernacles, amb les
noves qualificacions podrien omplir-se d'hivernacles, com
ja passa en algunes zones de Viladecans, amb l'impacte
paisatgístic que això suposa u
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acció AMBIENTAL

DEPANA promou el voluntariat amb estudiants de secundària

EDUCACIÓ EN VALORS AMBIENTALS A COLLSEROLA

A

l maig del 2013, DEPANA va firmar
un conveni amb el Consorci del Parc
de Collserola, l’Associació de Veïns de la
Font del Gos i l’Institut de Secundària Barri
Besòs, de Barcelona, per a col•laborar
en la reforestació d’una zona cremada
al barri de la Font del Gos, a tocar del
velòdrom d’Horta, dins del parc natural de
Collserola.
Aquest conveni s’inscriu en el marc d’un
projecte interdisciplinari de l’IES Barri
Besòs destinat a treballar les competències
bàsiques i els valors -entre els quals
els mediambientals- d’un grup concret
d’alumnes del segon cicle de secundària
(3r i 4t d’ESO), tots ells amb necessitats
educatives especials i amb
un context socioeconòmic molt
complicat que fa que l’absentisme
escolar sigui un problema molt
important.

permet treballar a vàries de les matèries
que s’imparteixen al segon cicle de
secundària:
aTecnologia: construcció d’una compostadora i d’un sistema de canalització de
recollida de les aigües pluvials; disseny
d’un hort urbà; construcció de feixines per
evitar l’erosió del terreny...
aGeografia: conceptes de medi, clima,
parc natural, ecologisme, erosió, pluviositat, diversitat del medi, l’acció de l’home
sobre el medi...
aCiències naturals: estudi de l’hàbitat
mediterrani, conceptes d’ecosistema; espècies autòctones i invasores; caducifolis i
perennifolis; espècie, gènere i família; la

Una altra via
El projecte va sorgir de la ferma
convicció que és possible oferir, a
uns alumnes amb unes necessitats
educatives tan particulars, la
manera d’adquirir i desenvolupar
seves les competències bàsiques,
cosa que els mètodes educatius
que en diriem més “normalitzats”,
difícilment arriban a aconseguir.
Així ho confirmen any rere any,
les estadístiques que ens situen al
capdavant en fracàs escolar.
Tant DEPANA com el Consorci del
Parc Natural van mostrar, des del
primer moment, un gran interès
en participar en un projecte
d’aquestes característiques. Pel
que fa a la nostra entitat, en concret,
es va comprometre a proporcionar els
plançons necessaris per reforestar la zona
afectada, així com a col•laborar en les
tasques d’organització i supervisió dels
alumnes i els professors participants.

pol•linització; l’avifauna; el reconeixement
de diferents espècies vegetals i animals...
aInformàtica: recerca d’informació a
Internet; aprendre a fer presentacions
amb PowerPoint i Prezi; familiarització
amb els sistemes de geolocalització...

Vocació interdisciplinar
El projecte va néixer amb una clara
vocació interdisciplinar que, evidentment,
anava molt més enllà que el simple
propòsit de reforestar una extensió
forestal cremada en permetre als alumnes
adquirir les competències bàsiques, a
partir de la pràctica sobre el terreny, de
tota una sèrie de coneixements de diverses
àrees: tecnologia, dibuix tècnic, llengües,
socials, ciències naturals, emprenedoria,
informàtica, alhora que es fomenten valors
com el treball en equip, la responsabilitat,
l’esforç i el respecte pel medi ambient,
valors tots ells que, per desgràcia, trobem
a faltar molt sovint a la nostra societat.
A tall de mostra, a continuació detallem
alguns dels continguts que el projecte

I les “refos”
Les actuacions de reforestació i d’adequació
del terreny tenen lloc un cop al mes al llarg
del curs acadèmic, sempre fora de l’època
d’exàmens. El contingut de les sortides
varia, lògicament, en funció de l’època de
l’any, la climatologia i el calendari natural
que imposa la pròpia natura. Així, docns,
podem distingir les següents actuacions i la
seva temporització:
-Sortida prèvia de reconeixement en la qual
els alumnes es familiaritzen amb l’espai de
l’actuació i se’ls explica els efectes dels
incendis i el paper de les plantes a l’hora
d’evitar l’erosió del terreny (setembre).
-Recollida d’aglans per plantar-les al viver
de l’Institut (novembre i desembre) amb la
finalitat de disposar d’un planter propi i
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que siguin els alumnes qui s’encarreguin de
fer créixer les plantes.
-Plantació dels plançons: alzines, aladerns,
cirerers d’arboç, llentiscles (d’octubre/novembre al març).
-Recollida de branques seques i branquillons, tallat de les estaques i construcció de
feixines que eviten l’erosió del terreny i alberguen els plançons (setembre i octubre).
-Formació de piles amb branques seques
per reduir el risc d’incendi i crear caus per
a l’avifauna de la zona (maig i juny).
-A totes les sortides sempre es recull, a
més, la brossa que es troba a la zona i en
el camí d’accés i s’explica als alumnes quins
són els objectius de cada sortida. També es
repassen els escocells, es refà el
mulching i es rega.
Activitats al mateix Institut
Pel que fa a les activitats que
tenen lloc a l’institut, consisteixen
a incidir en el vessant educatiu del projecte. Es treballen els
continguts específics de les diferents matèries que hem comentat
abans, tant a l’aula com a l’hort
(premiat per la Fundació Espavila)
i en el taller del centre. Tots els
continguts es basen en el currículum adaptat dissenyat per als
alumnes, l’objectiu principal del
qual és garantir que adquireixen
les competències bàsiques.
A més de la progressiva recuperació del terreny cremat, mitjançant la construcció de feixines
i la plantació d’espècies autòctones -aspecte aquest molt interessant per si sol-, és el vessant
educatiu del projecte el que convida més
a l’optimisme. El fet que alumnes amb una
clara tendència absentista i un interès més
aviat nul pels estudis participin en reforestacions i es responsabilitzin del correcte
manteniment de l’hort, a més d’assistir a
classe per treballar -a la seva manera i
al seu ritme-, tota una sèrie de continguts i
de competències bàsiques des d’una perspectiva globalitzadora, transversal i integradora que els resulta, alhora, amena i
enriquidora.
Sostenibilitat i creixement personal
Un projecte interdisciplinari que, en definitiva, els ofereix la possibilitat de créixer
com a persones i els allunya del risc social en què es converteix, a la llarga, el
fracàs escolar. En aquest sentit DEPANA,
com a part col•laboradora, es felicita per
aquests resultats tan prometedors i convida
a d’altres centres educatius a participar en
experiències similars destinades a fer brotar entre els joves la llavor del respecte pel
medi ambient u Jordi González

converses AMB ELS SOCIS

FRANCESC
VALLHONRAT
FIGUERAS
L’afable expert
en papallones

E

n Francesc Vallhonrat com a soci
fidel a l’entitat, va ser també un dels
fundadors que van formar part de les
primeres Juntes Directives. Des de llavors
han passat uns quants anys, però la seva
disponibilitat, acompanyada sempre
d’una afable discreció, segueix ben activa
i propera.
Com discretes, però properes i
omnipresents, són també les papallones
nocturnes de la gran família dels
geomètrids, les apamadores, amb més
de vint mil espècies conegudes, de les
quals unes 500 al nostre país. Ell, com a
especialista reconegut, n’ha fet més d’un
centenar de treballs i n’ha trobat bastants
espècies noves per a Catalunya i Balears.
Però, Francesc, això de “col•leccionar
papallones”, avui dia sona un poc
passat, no creus? Segur. Però estudiar,
fer Ciència, no. Jo no sóc de cap manera
un “col•leccionista”. Sóc un estudiós, com ho
són la majoria de companys que treballem
a la SCL , entitat també sòcia de DPN.

Com lligueu conservació i recol•lecció?
Ben senzill: amb el coneixement. En aquest
sentit, és admirable com funciona, des del
voluntariat el CBMS, amb alguns membres
també socis de DEPANA i des de fa més
de vint d’anys. El coneixement és la font
del conservacionisme.
Amb tot això, aleshores, què fem? Doncs
sabem millor com està influint i com actua el
canvi climàtic sobre aquests insectes, quines
són les àrees més sensibles, el valor dels
territoris a protegir, i ajudem a millorar els
models de gestió d’espais naturals, etc.
Has fet també estudis integrals i treballs
de camp sobre papallones, és així? Sí, uns
quants, amb companys de la SCL com els
dels PN de Montsant i del Cadí Moixeró,
la muntanya d’Alinyà, les Planes de Són...
Ja fa molts anys que estic al Consell de
Redacció de la nostra revista científica i
a la Junta de la SCL. També fem sessions
teòriques, com la jornada científica d’ahir
sobre microlepidòpters al Museu Blau de
CCNN, a Barcelona.

En Francesc i la seva dona, Carmina Coll, a l’Amazònia

Però, anem a veure. Francesc. Els
entomòlegs, més enllà del vostre
món, també teniu consciència medi
ambiental? Home, és clar que sí! Sempre
hi ha excepcions, però en general som
molt curosos. Mira’t el nostre web, ichn.
iec.cat/scl. Hi trobaràs les normes de
recol•lecció i de conservació. Procurem
aportar informació sobre com utilitzar els
paranys, alliberar el màxim de captures,
evitar les translocacions, gestionar marges
i vores de camins, etc. Jo he col•laborat en
la redacció.
També has publicat... Sí, molts articles,
i alguns llibres amb altres companys, no
sols de papallones. Un sobre els arbres
de Collserola, i ara amb la Carmina, la
meva dona, i amics del CEC, estem a punt
d’editar una flora de la vall de Saltèguet,
vora la Molina, a la Cerdanya. Ha estat
una feina constant, anys de recerca i
treball de camp. Ens fa molta il•lusió.
Juntament amb la Carmina, avui passegem
i xerrem, tranquil•lament, per un dels
racons encara més amables del Maresme,
vora Cabrils, als vessants del turó de
Mont Cabrer. Una tardor suau i humida,
generosament regada de fa pocs dies,
que ha espavilat molses, falgueres i
geòfits i és com una primavera pels ocells
nouvinguts: tallarols, mosquiters, tords. Fem
una visita al vell garrofer de Can Roldós,
un dels primers arbres catalogats com a
monumentals, també amb la intervenció
de DEPANA.
Comentem la importància que tenen els
arbres vells i la fusta morta per a molts
insectes. Ran d’un vial, en el clot d’una
soca morta de palmera, trobem una
inusual concentració de grans larves del
coleòpter Oryctes nasicornis, l’escarabat
rinoceront, gairebé una raresa.
Penso que faríem bé de dur-les a un
lloc més protegit, no creus? Mira, Joan,
això d’ajudar a salvar la Natura fent
translocacions amb la millor intenció,
si més no pot ser contraproduent; jo els
deixaria tranquils sense tocar-los. Potser
uns quants sí, tu mateix...

Què són aquests menuts capolls de
brins d’herba enganxats a la paret?
Podrien amagar larves de psíquids, unes
papallonetes minúscules...
M’agradaria que em donessis alguna
“bona notícia” ambiental? Sí. L’encíclica
Laudato si, del Papa Francesc; confiem
que a la propera cimera de Paris sobre el
Canvi Climàtic la tinguin en compte.
També jo ho voldria. I alguns consells?
Que actualitzeu l’educació ambiental
i promoveu evitar el “consumisme de
natura”. DEPANA és necessària, no
oblideu pas que qualsevol victòria medi
ambiental ha començat amb petites
victòries del dia a dia.
Acabem el nostre passeig a la zona
dunar de la platja de Vilassar-Premià,
en la qual DEPANA fa temps que ha fet
accions de restauració i seguiment de
vegetació, malauradament massa poc
respectada per caminadors i passejadors
de gossos.
Trobarem potser la papallona del lliri de
platja? La Brithys pancratii, pot ser; mira,
hi ha poques plantes però han fet moltes
llavors.
Sí, el lliri de platja s’havia extingit al
Maresme; és reintroduïda de fa uns
anys. Et pregunto ara sobre ocells,
viatges, persones, referents... El nostre
blauet és una joia, però veure volar els
picotijeras al Pantanal no s’oblida mai.
L’Albert Vilalta va ser dels pocs polítics
ambientalment conscienciats i Edward
O.Wilson, el savi de les formigues, és un
dels meus referents.
I un mestre? Un d’infantesa, el P. Julià,
professor de CCNN al Col•legi de Sant
Ignasi. Al camp cantàvem: “No se escape
a nuestra vista, planta, insecto o animal,
admiremos las bellezas de la Historia
Natural”.
Gràcies, Francesc!!
uJoan Cuyàs Robinson
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CENTRALS

Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversions

El Pedraforca

ACORDS COMERCIALS PERILLOSOS PER AL MEDI
E

l Tractat Transatlàntic de Comerç i
Inversions (TTIP, per les sigles en anglès),
s'està negociant en l'actualitat entre els
EUA i la UE. És un tractat que s'ha estat
negociant en secret, amb total opacitat,
i amb conseqüències devastadores per
a les persones i per al planeta. El TTIP
no només ens costarà milions de llocs
de treball, segons estudis propis de
la Comissió Europea, o la privatització
(encara més gran) dels nostres serveis
públics, com la salut o l'educació. El TTIP
es presenta com una greu amenaça per a
la nostra agricultura, la nostra seguretat
alimentària (i benestar animal), i el medi
ambient.
Molts grups a Europa i als EUA s'han unit en
una campanya en contra del TTIP (i altres
tractats de lliure comerç com ara Tisa i
CETA), així com s'ha fet també en molts
països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina en
contra de tractats semblants. Només a
Europa, més de 3 milions de persones han
signat una Iniciativa Ciutadana Europea,
autogestionada en el darrer any, exigint
l'acabament immediat de la negociació
d'aquests tractats.
Un tractat per afavorir els grans
inversors estrangers
El capítol II sobre inversions -de l'esborrany
del document sobre el TTIP de la Comissió
Europea- diu reconèixer a cadascuna de
les parts llur "dret a regular" en matèria
de drets laborals i mediambientals. No

obstant això, les clàusules presents en
el text deixen perillosos buits legals on
aquest dret es pot veure vulnerat.
A través dels anomenats Mecanismes
de Solució de Controvèrsies entre Estats i
Inversors (ISDS, per les sigles en anglès),
les empreses privades podrien demandar
als governs nacionals o locals per canvis
en les legislacions actuals o futures que
suposin una pèrdua en els beneficis
econòmics dels inversors estrangers. El
fet de tenir un mecanisme com el ISDS
suposaria un biaix a favor dels inversors,
ja que el simple fet de legislar estaria
subjecte a un cost econòmic. Milions
d'euros de diners públics es gastarien així
per assegurar beneficis corporatius.
L'incompliment de la legislació ambiental
de la Unió Europea, de per si no
massa estricta, no queda garantida,
especialment quan hi ha en joc importants
interessos econòmics, tal i com s'ha vist en
el recent cas Volkswagen, que prova la
total complicitat de la CE amb el gegant
automobilístic alemany.
Portes obertes als transgènics
El TTIP potenciarà aquest tipus de
models mercantils afavoridors de grans
multinacionals, tot facilitant l'entrada
de productes i serveis en els mercats
d'ambdues regions, la UE i els EUA. Un
informe del serveis d'estudis del Parlament
Europeu, per encàrrec de la Comissió
d'Indústria i Energia (ITRE), ha alertat que

el TTIP podria canviar la forma en què
s'aplica la legislació ambiental de la UE.
L'exemple dels cultius transgènics ofereix
una pista clara del que això suposaria.
Les traves europees -a finals dels anys
90- a l'entrada de blat de moro i soja
transgènics van suposar un descens d'un
60% de les importacions i una pèrdua
de milions de dòlars per a les grans
empreses exportadores dels EUA.
És per això que, en tots els tractats que
s'estan negociant o estan ja en procés de
ratificació com el TTIP, la reducció dels
estàndards de sanitat alimentària és una
de les principals exigències de les parts
negociadores i els actors interessats. La
indústria agroalimentària representa
el major lobby en les negociacions. El
mateix lobby europeu reconeix que la
seva prioritat respecte a les negociacions
és l'eliminació de qualsevol obstacle
normatiu referent a l'agroindústria.
El comerç per damunt de tot
Durant la 11a ronda de negociacions
del TTIP a Miami (19 al 23 d'octubre
2015), es va filtrar l'esborrany de la
proposta de la UE per al capítol de
Desenvolupament Sostenible del Tractat.
En el document no es fa cap referència
a temes urgents, com ara les subvencions
als combustibles fòssils, la indústria més
contaminant per a l'atmosfera, que suma
87 bilions d'euros a la Unió Europea i
318 bilions als EUA, esdevenint un negoci

?
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Sense democràcia no hi pot haver un medi ambient sa...
l El TTIP s’ha estat negociant en secret, amb total opacitat, i amb conseqüències devastadores per
a les persones i per al planeta. No només ens costarà milions de llocs de treball, segons estudis propis
de la Comissió Europea, o la privatització (encara més gran) dels nostres serveis públics, com la
salut o l’educació. El tractat es presenta com una greu amenaça per a la nostra agricultura, la nostra
seguretat alimentària (i benestar animal), i el medi ambient.
massa lucratiu per deixar-lo perdre.
En el document tampoc s'inclou ni una
mínima avaluació dels possibles impactes
socioambientals del TTIP ni cap menció
a l'obligació de les parts de complir
amb els acords ambientals o laborals
internacionals, eliminant la possibilitat
que mesures preses en favor del medi
ambient (com ara la lluita contra el canvi
climàtic), puguin quedar per sobre de les
obligacions comercials del tractat.
Cal que canviem de model
El model actual és el que permet
l'exportació de la contaminació, a
través de la deslocalització de la
indústria, cap a llocs en els quals les
normatives ambientals són més laxes.
De dur-se a terme qualsevol d'aquests
tractats, acceleraria de manera imminent
l'escalfament global. Aquest sistema és
el que promou la producció alimentària
basada en el detriment de la nostra salut,
de la pèrdua de la petita pagesia, de la
deslocalització de la producció agrària;
un model que accelera l'escalfament
global.
La salut, en joc
Cap possible acord per disminuir les
emissions de CO2 es podrà aconseguir
si existeixen mecanismes com el ISDS o
tractats de lliure comerç que no exigeixen
responsabilitats davant dels actes de
les corporacions. El model que pretén

potenciar el TTIP i els altres tractats de
lliure comerç és el que ja ha permès
l'entrada de les 17 noves varietats de
transgènics aprovades -fet que dificulta
als estats membres prohibir aquests
cultius-, i també la dilució de la Directiva
de Qualitat de Combustibles perquè no
discrimini els més contaminants. El model
del TTIP és el que promou una cadena
de producció d'aliments amb recorreguts
de 5.000 km (transatlàntics) i amb una
enorme dependència del petroli. Aquesta
cadena de producció és ja en l'actualitat
la responsable del 44-57% d'emissions
de CO2 a l'atmosfera.
Agroecologia per un món millor
El canvi de paradigma del model
actual implica una lògica de producció
ecològica, d'afavorir les polítiques de
proximitat, d'augmentar la capacitat de
relocalitzar i de traçabilitat de la cadena
de producció. L'aposta per l'agroecologia
ens estalviaria energia fòssil i crearia
llocs de treball en l'àmbit local.
Les iniciatives a dia d'avui d'horts urbans,
de menjadors escolars ecològics, de
grups de consum, etc., són els camins
d'esperança als que hem d'adreçar-nos
si volem un planeta equilibrat per a les
generacions actuals i futures.
uDaniela del Bene (Xarxa Soberanía
Energetica i EJAtlas Project) i Lucía Bárcena
(Ecologistes en Acció), Campayna Catalunya No
al TTIP

Més info a:
http://www.ecologistasenaccion.es/article30154.html
Parlament Europeu (2015): “TTIP: Impacts on European Energy and Markets and
Manufacturing Industries?” IP / A / ITRE / 2014-02
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316 /IPOL_
STU%282015%29536316_EN.pdf
http://www.noalttip.org/ttip-el-campo-cerrado-por-defuncion/
http://www.theguardian.com/business/2015/oct/23/ttip-eu-negotiatorsappear-to-break-environmental-pledge-in-leaked-draft?CMP=twt_aenvironment_b-gdneco
http://www.ecologistasenaccion.es/article30002.html
http://www.ecologistasenaccion.es/article29955.html
González, M., 2014. Directiva de Calidad de los Combustibles. El Ecologista, 83.
http://www.noalttip.org/ttip-el-campo-cerrado-por-defuncion/
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CLAMOR MUNDIAL
Moltes ciutats d’arreu del món van acollir, el diumenge 29 de novembre, marxes ciutadanes
reclamant als polítics acords immediats per tractar de frenar el canvi climàtic. DEPANA, com
tantes i tantes entitats de diferents geografies, estaments i objectius, va ser present a la marxa de
Barcelona, sumant-se als milers de persones que hi van participar. De Sidney fins a Sao Paolo,
passant per les Filipines, Papua Nova Guinea, Vietnam, Bangladesh, Kenya o Noruega, més de
2.000 marxes i tota mena d’actes reivindicatius a gairebé 150 països d’arreu del món, milers
d’entitats i ciutadans reclamàven mesures valentes per salvar el planeta.

A

rran dels terribles atemptats del 13
de novembre a París, els actes paral•lels
a la Cimera de París organitzats per ONGs
i altres plataformes ciutadanes a la capital
francesa es van suspendre, així com qualsevol
tipus de concentracions i manifestacions, per
motius de seguretat; el recurrent dilema
entre llibertat o seguretat. Tanmateix, sí es
van celebrar actes carregats de simbolisme,
com l’estesa al carrer de 22 mil parells de
sabates, denunciant la prohibició d’aquestes
manifestacions.
Però fora de París, les manifestacions pel
clima es van dur a terme amb tota normalitat
a moltes ciutats del món, amb l’objectiu
d’assolir la més gran concentració ciutadana
de la història per motius mediambientals.
De Sidney fins a Sao Paolo, passant per
les Filipines, Papua Nova Guinea, Vietnam,
Bangladesh, Kenya o Noruega, més de 2.000
marxes i tota mena d’actes reivindicatius a
gairebé 150 països d’arreu del món, milers
d’entitats i ciutadans reclamàven mesures
valentes per salvar el planeta.
També a Barcelona
A Barcelona, la marxa va aplegar unes
quatre mil persones, en aquest diumenge
anormalment càlid, sota un cel serè.
Dominaven els grans cors verds de cartó,
amb missatges reivindicatius referents a la
lluita per salvar el nostre planeta i reclamant
la substitució de les energies brutes per les
renovables.
La marxa va transcórrer entre la plaça de
la catedral fins al Parc de la Ciutadella,
tot passant per la Via Laietana, la plaça
(Foto Albert Molero)
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Urquinaona, Gran Via i baixant pel passeig
de Sant Joan. DEPANA va estar present, amb
una bona presència de socis i simpatitzants,
entre ells un de ben conegut, el cantant
Manolo García que sempre ens ha donat el
seu suport.
A Paris
Mentrestant, a Paris s'iniciava la 21ena
Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic organitzada sota extraordinàries
mesures de seguretat, ja que reunia a
representants de 195 països: només
esmentar que el dia de la inauguració, fins a
150 caps d’estat eren a la capital francesa
per sortir a la foto.
Carregats de bones paraules i més o
menys intencions i possibil·litats de dur-les
a la pràctica, els representants autoritzats
exposarien, un a un, el seu parer, amb
la pretensió d’arribar a un nou acord
internacional sobre el clima aplicable a
tots els països, i l’objectiu a l’horitzó visual
de mantenir l’escalfament global per sota
dels 2ºC i estabilitzar-lo a llarg termini, on
objectiu que aquesta cimera aborda amb el
95% de les emissions mundials de CO2 sobre
la taula, quan a Kyoto era només el 15%.
Un problema de primera magnitud
Poc a poc, fins i tot els més refractaris acaben
entenent que es tracta d’un problema a
escala mundial de primera magnitud. I és
que, com també ens explica més endavant el
nostre convidat a les pàgines de l’entrevista
“Al Natural”, Francesc Mauri, els científics
alerten que si persisteixen les emissions de

gasos sense que es prenguin aviat mesures
per minvar-los, la temperatura mitjana
global es pot incrementar considerablement.
Hi ha qui afirma que fins a 3,7 i 4,8 º C pel
2100 respecte al nivell preindustrial. El fet
comportaria un augment del nivell del mar
i afavoriria els fenòmens climàtics extrems,
com ara inundacions, sequeres i ciclons, i
probablement desastres ambientals amb
conseqüències directes per la vida humana.
El repte: baixar les emissions
Segon un informe de l’IPCC, si es vol limitar
l’increment de temperatura a 2ºC, el nivell
de reducció d’emissions previst per a l’any
2050 hauria de ser entre el 50 i un 70%,
una fita que sembla força difícil, malauradament. La clau implicaria renunciar a extreure les reserves fòssils d'hidrocarburs, les
quals haurien de quedar-se al subsòl en
dues terceres parts. Això comporta, alhora,
renunciar també a determinades pràctiques
d’explotació energètica, com ara el fracking,
l'extracció de petroli o les arenes bituminoses
del Canadà.
El pes dels lobbies i grups de pressió
de les grans empreses energètiques i la
desconfiança entre els diferents blocs de
països, fa difícil arribar a acords vinculants
i suficientment seriosos per posar solució a
un problema que amenaça la vida al nostre
planeta i a la supervivència de totes les
criatures que hi viuen.
Quins i com?
En els esborranys de l’acord de Paris no es
parla de tecnologies concretes, tampoc de
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PER SALVAR EL PLANETA
Per paísos riberencs o insulars de l’hemisferi sud com Tuvalu, Fidji, Maldives i Filipines...), reduïr o no l’escalfament a 1,5 graus,
és la vida o la mort. Per la resta, l’augment de les temperatures suposarà canvis, no només en la manera de viure, sinò en les
condicions en què aquesta serà o no possible. Per això, la gent arreu del món, reclamem als nostres governs mesures rigoroses i
immediates per resoldre el problema. Ara falta per veure si els representants polítics, fora de les declaracions de bones intencions,
seran capaços de portar-les a terme, i de demostrar si estan més preocupats per les necessitats de la gent i la salut del planeta, o
bé més aviat per satisfer els interessos de les grans corporacions energètiques. Aquests dies, a la Cimera de Paris, tenen una bona
ocasió de mostrar les seves intencions.
l’ús de renovables. El que es busca és un text de mínims que pugui ser
subscrit per la gran majoria de delegacions, però també forçant un
pacte que sigui vinculant, malgrat que no es parla de sancions a qui
ho incompleixi.
Quant al finançament de recursos per evitar l’ús de tecnologies brutes per part de països en desenvolupament, existeix el compromís
de crear un Fons Verd de fins a 100.000 milions de dòlars anuals
a partir de 2020, que haurien d’aportar els països rics i entitats
privades, com els bancs nacionals. Però un cop més la discussió rau
a saber quins països hauran d’assumir aquest cost i si potències
com la Xina poden quedar inicialment excloses.
Un altre tema important serà la negociació d’un sistema de revisió
transparent i equànime dels compromisos de reducció de gasos.
No repetir els errors de Kyoto
Per no caure en els errors de Kyoto, el tractat no imposarà
objectius individuals de reducció de CO2, sinó que es vol que
cadascun de forma voluntària presenti uns compromisos de reducció d’emissions realistes. De fet, des de dies abans de l’inici
de la cimera més de 17 països ja havien fet aquest pas, merament teòric.
Però com s’ha estimat per part dels experts de NNUU, extrapolant els compromisos voluntaris s’arribaria al final de segle a un
augment de 2,7º, encara que les organitzacions ecologistes es
mostren més pessimistes i ho eleven a 4ºC. De fet, les previsions

UNA CATALUNYA MOLT MÉS CÀLIDA

apunten a què fins al 2030, les emissions continuaran pujant.
D’altra banda, els països més vulnerables als efectes del canvi
climàtic, com són els riberencs i els insulars de l’hemisferi sud
(Tuvalu, Fidji, Maldives, Filipines...), van presentar a París una
declaració on es demana un objectiu de reducció no de 2º,
sinó que arribi fins als 1,5, per a ells és una qüestió de mera
supervivència.
Salut versus interessos econòmics
Hi ha un consens científic sobre que l’escalfament global és un
fet innegable, el 97% dels estudis publicats així ho demostren.
La gent, arreu del món, reclama als seus governs mesures
rigoroses i immediates per resoldre el problema. Ara falta
per veure si els representants polítics, fora de les declaracions
de bones intencions, seran capaços de portar-les a terme, i de
demostrar si estan més preocupats per les necessitats de la gent
i la salut del planeta, o bé més aviat per satisfer els interessos
de les grans corporacions energètiques.
Valorarem les conclussions
La cimera acaba el diumenge 11 de desembre, uns dies després
del tancament d’aquesta edició. Per tant, ens comprometem a
fer, en el proper número de L’Agró Negre, una més amplia
valoració del que finalment ha donat de sí la Cimera, els acords
de la qual han de substituir els del Protocol de Kyoto u DPN
(Foto Duaita Prats)

Pel que fa a Catalunya, l’afectació del canvi
climàtic pot ser superior a la mitjana del
planeta a causa de la seva situació geogràfica
a tocar de la Mediterrània. Tenim dos punts
crítics: els Pirineus, on moltes espècies de
fauna i flora d’ambients freds es trobarien
sense hàbitats adequats a llurs requeriments,
i, sobretot, els dos deltes, del Llobregat i de
l’Ebre, per l’increment del nivell del mar, que
es calcula que pot assolir els 3 mm per any fins
al 2100, la qual cosa és molt.
La Catalunya d’aquí a 50 anys pot ser 1,3 º
més càlida, amb les repercussions que això
comporta, amb onades de calor encara més
freqüents i fenòmens meteorològics inusuals
en aquestes contrades.
L’Agró Negre de DEPANA
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LA TIMONEDA D’ALFÉS, SALVADA DEFINITIVAMENT
DESPRÉS DE 30 ANYS
Era l’any 1985 quan el govern espanyol va fer un projecte
per asfaltar la pista principal de l’Aeròdrom d’Alfés perquè
pogues aterrar el rei. En aquell moment es va organitzar una
campanya de protesta per part de membres de DEPANA
encapçalada pel Joan Estrada, aconseguint l’objectiu
d’evitar l’acció. Posteriorment, a partir de l’any 1990, fou
Ipcena qui va coordinar la defensa d’aquest espai únic, en
una llarga lluita que ha conclòs molt recentment.
Ipcena agafa el testimoni
El dia 20 de gener de 2009 el Govern va aprovar el Pla
d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, que incloïa
l’aeròdrom d’Alfés, com aeròdrom esportiu, justificant-lo
amb un seguit d’incongruències i falsetats. Això, a banda
d’incomplir el compromís adquirit amb els ecologistes de
traslladar les activitats d’Alfés al nou Aeroport d’Alguaire,
recentment estrenat.
L’esmentat pla va ser recorregut per via contenciosa per
part d’Ipcena, i s’ha fallat favorablement, en sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre
de 2014, que l’ha declarat nul de ple dret.
Pel que fa al manteniment de les activitats de l’aeroclub,

es desestimaven al considerar-les incompatibles amb la
conservació de l’espai natural i la normativa ambiental
competent.
El TSJC desestimà tots els recursos
Posteriorment, la Generalitat va portar aquesta sentència
al Tribunal Suprem per disconformitat amb el TSJC, al voler
mantenir l’activitat de l’aeroclub; i el propi TS va rebutjar
el recurs de la Generalitat el 9 d’abril de 2015, exigint el
compliment de la sentencia del TSJC.
En sintonia amb l’estrategia de la Generalitat, l’Aeroclub
de Lleida també va presentar un recurs al TSJC i al Tribunal
Suprem, que va ser considerat improcedent.
Els ecosistemes esteparis, un valuòs patrimoni
Tenint en compte que els ecosistemes esteparis són els que
es troben en major regressió al nostre país i a Europa, no
comprenem ni acceptem que el nostre govern afavoreixi la
seva destrucció.
Més encara si tenim present que, més enllà de ser un
patrimoni únic del nostre país, són sens dubte un element
identitari de la nostra nació u

El Pla d’aeroports,
aeròdroms i heliports
de Catalunya, que
incloïa l’aeròdrom
d’Alfés com aeròdrom
esportiu va ser
recorregut per via
contenciosa per part
d’Ipcena. S’ha fallat
favorablement en
sentencia del TSJC
de 15 de setembre de
2014, que l’ha declarat
nul de ple dret.

ELS TAPS SOLIDARIS, UN GEST EN FAVOR DEL MEDI... I DELS NENS

A casa nostra, ben sovint a contracor, ens veiem obligats a utilitzar tot tipus
de productes envasats. Molts d’ells duen tap de plàstic, de rosca o a pressió.
Són d’un material reciclable, de qualitat superior a la de l’envàs, que mereix
ser recuperat a part i que generalment du una marca identificadora. En
especial els de 5-PP, polipropilè, 2-PEHD o PEAD i 4-PELD o PEBD.
Els podem anar guardant, i en lloc de llençar-los al contenidor groc, quan
en tinguem una bossa plena, dur-la a un dels nombrosos Punts públics de
recollida solidària. Solen estar en algun establiment concorregut com ara
supermercats, cafeteries, biblioteques, escoles, centres cívics, etc.
Ells, de forma regular, contacten amb col•laboradors d’una empresa de missatgeria (www.fundacionseur.org) que, gratuïtament, aprofitant algun servei
i sense afegir-hi emissions extres de transport, les fan arribar a un punt de
recollida centralitzada i de valoració.
Els imports obtinguts es destinen íntegrament, sense despeses administratives,
a l’ajuda econòmica a famílies amb nens i nenes amb malalties de difícil
tractament. El projecte fa més de cinc anys que funciona u
14
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DOS NOUS ARBRES MONUMENTALS
A PROPOSTA DE DEPANA

A la darrera reunió de la Comissió de Catalogació
d’arbres monumentals de Barcelona, de la qual la
nostra entitat és membre amb dret a vot, han estat
acceptades les dues propostes que nosaltres presentàvem per incloure dos arbres formidables en la catalogació de “monumentals” i “singulars”.
Són un aladern de fulla ampla (Phillyrea latifolia),
d’una alçada mol poc habitual per a un arbust, 5,5 m,
que seria el primer exemplar d’aquesta espècie que
queda protegit a casa nostra. I també, una morera
blanca (Morus alba), de 8 m d’alçada, amb la particularitat d’exhibir una copa molt extensa i imponent.
Tots dos arbres estan situats en espais públics per sobre de la plaça Bonanova u

MASSIVA MORTALDAT DE SAIGA
La saiga (Saiga tatarica) és un antílop que viu a l’Àsia central,
té la mida d’una ovella, banyes curtes i un musell característic.
Gran part de la seva població viu al Kazakhstan i en els últims
15 anys la seva població s’ha reduït d’un 95%. Per si no n’hi
hagués prou, des del maig d’aquest any s’hi ha constatat una
mortaldat massiva de 120.000 individus, aproximadament la
meitat de la població mundial.
Les causes no són prou clares, però apunten a un conjunt de
factors entre els quals destacarien un hivern molt fred i una
primavera humida que haurien afectat, plegats, el seu sistema
immunològic. Així, dues espècies de bacteris que en condicions
normals es troben en l’organisme d’aquest ungulat i que no li
provoquen cap afectació, haurien trobat el terreny adobat per
prosperar-hi u

(Foto wikicommons)

LES CAPÇALERES DEL TER I EL
FRESER, NOU PARC NATURAL

Destinació de moltes de les sortides de DEPANA, especialment per la seva gran riquesa botànica, els
naixements dels rius Ter i Freser, a l’alt Ripollès, han
estat finalment declarades Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser pel govern de la Generalitat,
el propassat 22 de setembre.
El nou parc ocupa 14.750ha, repartides entre els
municipis de Setcases, Planoles, Queralbs, Ribes de
Freser, Villalonga de Ter, Pardines i Molló. El 85%
de l’extensió del parc correspon efectivament a les
capçaleres dels rius esmentats, però inclou també
àrees properes, com la serra Cavallera. També incorpora zones que no estaven encara incloses en el
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
La declaració de parc natural d’aquest meravellós
sector dels Pirineus orientals, era una demanda llargament reivindicada per la gent del territori i per les
entitats ecologistes u

L’AMENAÇA D’UN FERROCARRIL XINÈS A
L’AMAZÒNIA
La presència dels forts interessos xinesos a l’Àfrica és
ben palesa en països pobres com Sudan o el Txad.
La urgència per obtenir matèries primeres amb les
quals poder nodrir a la poderosa industria xinesa ha
impulsat tot un seguit de nous macroprojectes no només a l’Àfrica, també a Sudamèrica, per l’explotació
dels recursos o per a la construcció de grans infraestructures que han de facilitar el transport de matèries
primeres i productes manufacturats, com per exemple
la soja.
En aquest sentit s’inscriu el projecte d’una macrolínia
de ferrocarril que ha de travessar la selva amazònica brasilera i peruana, tot unint les costes atlàntica i
pacífica. Amb un pressupost de 200.000 milions de
dòlars, només per al tram en terres brasileres, el futur
tren travessarà terres verges, gairebé inexplorades,
una àrea de preservació ambiental i s’endinsarà per
terres indígenes que ja han estat ben delimitades,
però també per altres que són en disputa.
L’obra cobreix una distància de 3.500 kms i quedarà
dividida en quatre trams. Les implicacions sobre un
medi ambient tan fràgil com és el bosc amazònic i
sobre les comunitats indígenes poden ser desastroses.
Preocupa també i molt, perquè qualsevol alteració
ambiental pot impactar directament o indirecta als
pobles indígenes, ja que depenen de la cacera i la
pesca per alimentar-se u
L’Agró Negre de DEPANA
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al NATURAL

FRANCESC
MAURI
Per Duaita Prats

“Hi ha més
canvis a les
nostres mans
dels que ens
pensem”

L

’expressió ”parlar del temps”
tradicionalment definia
una conversa superficial, però
això avui dia ja no es correspon
amb la realitat. Parlar del temps
s’ha tornat important, molt
important, per raons que van
de la transcendència que per a
l’economia local té que el cap de
setmana plogui o faci sol, fins a
la supervivència global si no és
que tots plegats ens hi posem de
valent, com sovint ens recorda en
Francesc Mauri.
Per entendre l’actual interès que
desperta, a cada casa en tenim
un indicador quotidià: aquesta
televisió en la qual han anat
guanyant temps, no meteorològic
sinó temporal, els espais en “prime
time” que en parlen a les notícies
de totes les cadenes.
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Francesc, hi estàs d’acord? Val a dir
que des de sempre la humanitat ha estat
pendent del temps. D’ell en depenia la
seva existència. Però els darrers anys
en el món occidental ha crescut cada
vegada més la necessitat de tenir-ho tot
molt controlat. Ja no són els déus els qui
decideixen quin temps farà: sabem que
aquest és el resultat de determinades
condicions i que podem preveure millor
aquest factor que sovint regula les
activitats d’oci. Això dóna relleu a les
nostres informacions.

Entens que encara hi hagi gent, fins
i tot científics, que qüestionin que
en som agents? Ara mateix, amb al
darrer IPCC de Nacions Unides, la
possibilitat que l’escalfament global
sigui només obra de la Natura es
descarta gairebé plenament. A la mà
de l’home se li dona una probabilitat
d’influència del 99%. A partir d’aquí,
portem 140 anys d’augment mitjà de
les temperatures, els darrers 30 amb
velocitats d’increment que no s’han vist,
com a mínim, en 10.000 anys.

M’adono amb alegria que cada vegada
que pots, hi fas encabir pinzellades de
medi ambient. És veritat que hi poso
èmfasi. Tots els homes i dones del temps
tenim el nostre pal de paller que és la
meteorologia, al voltant del qual mirem
de fer-hi girar la nostra afició. Pel Toni
Nadal era la geografia, pel Tomàs
Molina és l’astronomia, per la Gemma
Puig o l’Eloi Cordomí la física, pel Dani
Ramírez també la geografia… Per a mi
són les qüestions ambientals, no des d’un
punt de vista radical, sinó racional i amb
ànim de conscienciació.

En què es traduirà? A Catalunya ja es
nota amb més nuvolositat a l’estiu fruit
d’aquest escalfament, i per cert que
ja ho pateix el turisme de costa amb
menys dies de sol. També veiem més
irregularitat en les pluges els darrers
50 anys: plou poc menys, però o no ho
fa, o cau molta aigua en un sol episodi;
fenòmens extrems que s’accentuen pels
moviments bruscos dels anticiclons, com
glaçades tardanes, amb problemes pels
conreus. Un altre fet és l’augment del
nivell del mar que comporta perill per
a la conservació dels nostres deltes del
Llobregat, Ebre, Tordera, aiguamolls
de l’Empordà... ja no sols perquè siguin
engolits, sinó per la seva salinització.

Certament es nota i s’agraeix. És que
vull transmetre que no és tant difícil fer les
coses bé sense aspirar a ser perfectes.
M’agradaria que la gent s’adonés que
les petites decisions individuals del dia
a dia, la vivenda, la mobilitat, etc., en
conjunt es tornen importants. La meva
intenció va per aquí i m’agrada fer
aquesta aposta als meus espais de
transmissió. A més, tot va molt lligat a
la informació meteorològica ja que el
canvi climàtic es manifesta de diverses
maneres.

I l’aparició de fenòmens que no hem
vist? Al Mediterrani es més difícil, tot
i que històricament ja s’han registrat
“pseudo-huracans”, els quals anomenem
medicanes, ciclons tropicals un xic més
modestos. Es podrien donar. Tampoc hem
esmentat la contaminació de les aigües, i
l’atmosfèrica deguda als gasos d’efecte
hivernacle. El front que s’obre és molt
ampli. És evident que hi ha oscil•lacions
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És evident que hi ha oscil•lacions naturals del clima provocades principalment pel vulcanisme, la inclinació de l’eix de
“
la Terra i l’activitat solar, però només amb aquestes variables no surten els números del que està passant. Si el clima està
canviant també per la incidència humana, em sento legitimat per defensar que tots plegats hi hem de fer alguna cosa“.
naturals del clima provocades principalment pel vulcanisme, la
inclinació de l’eix de la Terra i l’activitat solar, però només amb
aquestes variables no surten els números del que està passant. No
té ni cap ni peus dubtar-ne.
Trobo que, ben mirat, donar la info del temps no és tan fàcil com
sembla. Mai plou a gust de tothom i hi a ha molts interessos que
depenen del clima. Quin criteri apliqueu a l’hora d’explicar una
previsió? Les meves les plantejo amb el mateix rigor i neutralitat
un dilluns que un divendres, perquè m’agrada fer les coses bé i em
dec a tot el públic, es dediqui al que es dediqui. En la única cosa
que em decanto és precisament emetent missatges ambientalistes,
però crec que ho faig amb fonament: si el clima està canviant
també per la incidència humana, em sento legitimat per defensar
que tots plegats hi hem de fer alguna cosa.
Crec que ets un activista al medi on treballes. Es pot dir així. A la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estic col•laborant per
fomentar pràctiques més sostenibles entre els aproximadament
2.000 treballadors d’aquesta casa, com per exemple la utilització
del vehicle elèctric o de gas, i per descomptat el transport públic i
anar a peu. Una bona notícia és que els aparcaments de bicicletes
de TV3 han quedat petits. Però encara hi ha massa cotxes. I fixa’t
que el nostre patrocinador és una petroliera com Repsol! Aquí et
faig una reflexió: si la demanda de la gent apuntés massivament
cap a altres fonts d’energia més verdes, no creus que companyies
com aquesta hi derivarien els seus interessos?

es nota el canvi climàtic. Fruit de
“A Catalunyahi haja més
l’escalfament
nuvolositat a l’estiu, que ja pateix
el turisme de costa amb menys dies de sol. També, els
darrers 50 anys, plou poc menys que abans, però o no ho fa,
o cau molta aigua en un sol episodi. Són fenòmens extrems
accentuats pels moviments bruscos dels anticiclons.
Un altre fet és l’augment del nivell del mar que comporta
perill per a la conservació dels nostres deltes del Llobregat,
Ebre, Tordera, aiguamolls de l’Empordà... ja no sols
perquè siguin engolits, sinó per la seva salinització”.

Tenim una quota de responsabilitat en moltes coses. I per
això hi ha més canvis a les nostres mans dels que ens pensem.
Un altre exemple. Si tots els qui disposem d’electricitat a casa,
que devem ser el 99% de la població, contractéssim en massa
el suministrament a companyies que promouen la sostenibil•litat,
podríem “clavar” el sistema elèctric espanyol. Acció directa. Que
no ens aturin la inèrcia o la mandra!
Tornant a la méteo, cada vegada s’afina més a l’hora de
preveure el temps, i tot i així ens dóna sorpreses. Arribarem
al risc d’error zero? No. Ens hi acostarem però no l’assolirem.
Explicar-ho ara aquí seria molt complex. Em quedaré en dir que
en algunes zones del planeta sempre tindrà un punt d’imprevisible.
El meu avi, que era de pagès, només mirant el cel sabia quin
temps faria l’endemà… Rarament s’equivocava! Sí, la gent
del camp i la de mar pot interpretar molt bé el seu tros de cel.
A escala més gran, diguem que els avenços en 30 anys han fet
possible que l’antiga fiabilitat d’una previsió a 24 hores vista, ara
la podem oferir 5 dies abans.
Em fa una mica de ràbia quan sento –no a tu, val a dir– que
demà farà “mal temps” per anunciar pluja, i “bon temps”, per
dir que serà un dia de sol esclatant. No hi estic gens d’acord!
Ara ho has dit, no a mi. És veritat que a l’àrea mediterrània sembla
que domina el desig de sol, però jo matiso sempre i més ara amb
aquestes calorades! u

QUESTIONARI BREU
Nom complet Francesc Marc Mauri Domènech
Lloc de naixement Barcelona
I ara viu a Matadepera
Un bonic record d’infantesa el dia en què vaig caure a
la riera de la Noguera de Tor i en vaig sortir ben xop en
braços del meu pare
Un fenomen meteorològic que viu amb passió Dos! una
gran tempesta i una gran nevada
I un que voldria veure un huracà o un tornado
El seu temps favorit una bona pluja i que després surti el sol
El projecte més actual ser feliç malgrat tot
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POBLACIONS D’OCELLS MARINS
Un indicador en caiguda lliure
El rol dels ocells
marins com a
depredadors apicals
ha perdut força
en els darrers 60
anys, donat el
fort declivi de les
seves poblacions.
Moltes espècies
costaneres i d’ambit
restringit, com la
gavina corsa (Larus
audouinii) han
escapat d’aquesta
tendencia general,
però no així la
majoria d’espècies
pelàgiques i de
distribució més
àmplia, com les
baldrigues que crien
al Mediterrani.
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Q

ue els mars es troben sota una creixent
pressió antròpica no és aliè a ningú, i que
això pot afectar negativament els ocells també
és ben sabut. De fet, els ocells marins són entre
els grups amb més espècies amenaçades a nivell
mundial, prop d’un terç de les quasi 350 espècies
conegudes.
Aquest declivi es deu a diversos factors,
agreujats per la pressió creixent sobre el seu
medi: la seva alternança entre terra ferma
(colònies de cria) i el mar, on troben diferents
amenaces; la seva gran mobilitat, que els porta
a realitzar viatges a gran escala, al llarg dels
quals s’enfronten també a diferents problemes;
i el seu rol com a depredadors al mar, que els
situa en una posició delicada de les xarxes
tròfiques marines (alhora que són també uns
excel•lents indicadors de l’estat de conservació
dels ecosistemes marins, ja que integren tot allò
que passa als nivells tròfics inferiors).
Una gran davallada
En aquest context, era d’esperar que les
poblacions d’ocells marins haguessin davallat en
nombre durant els darrers anys, però fins ara no hi
havia hagut cap estudi que fes una revisió global
al respecte. El primer d’ells, dut a terme per un
equip d’investigadors canadencs i australians, es
va publicar fa pocs mesos a la revista PLOS ONE.
Aquests autors van recopilar totes les dades de
censos d’ocells marins reproductors publicades
entre 1950 i 2010, aconseguint informació de
prop de 3.000 poblacions diferents. I en avaluar
les tendències, la sorpresa va ser grossa, doncs
van documentar un declivi global de gairebé el
70% en 60 anys!
Amb detall, el declivi ha estat més dràstic en espècies pelàgiques de distribució àmplia, com el
xatrac fosc (Onychoprion fuscatus), el petrell atlàntic (Pterodroma mollis) o el corb marí guanay
(Leucocarbo bougainvillii). Aquestes espècies

comptaven amb milions d’individus, i dominaven
les comunitats d’ocells marins allà on es trobaven, però totes han vist reduïts els seus efectius
a menys del 5% dels valors estimats el 1950.
En el cas del guanay, propi de les costes
occidentals de Sudamèrica, el declivi sembla
lligat al col•lapse de l’anxoveta per l’efecte
combinat de la forta pressió pesquera i els
episodis d’El Niño. Altres causes generals que
explicarien el declivi de moltes poblacions
inclouen la depredació a les colònies per
depredadors introduïts (gats, rates i altres),
les captures accidentals en arts de pesca, la
contaminació i el canvi climàtic.
Resultats dels esforços locals
Els autors assenyalen, d’altra banda, que
espècies més costaneres i de distribució més
restringida no han davallat tant, i de fet troben
força casos en els que aquestes han augmentat.
Això és comú a un bon nombre d’espècies
amb poblacions petites, que poc influeixen en
l’abundància global d’ocells marins però sí
permeten almenys mantenir la biodiversitat.
Aquest resultat apunta a que els esforços de
conservació a nivell local poden haver afavorit
a poblacions petites i d’àmbit restringit, però la
manca d’esforços unificats a nivell global ha fet
que les espècies més àmpliament distribuïdes no
es vegin tan afavorides per aquestes iniciatives.
La necessària atenció al medi marí
No hem d’oblidar que l’estudi es basa en una
aproximació molt grollera, donada l’escala
geogràfica que es considera, i poden haver
moltes fonts d’error. Amb tot, la tendència
general de declivi sembla clara, i reforça més
que mai la necessitat de millorar la conservació
del medi marí en general, i dels ocells marins
en particular. Els esforços han de ser coordinats
a nivell internacional, doncs els ocells marins
no entenen de fronteres u José Manuel Arcos,
Coordinador del Programa Marí de SEO/BirdLife

ACTIVITATS del 4t trimestre

CINGLES, BALMES,
VOLCANS I MARESMES
A DEPANA NO DESCANSEM!

Montsec d’Estall (foto, Albert Molero)

L

’observació d’aus rapinyaires fou
l’objectiu principal de la primera activitat
de DEPANA un cop superat l’estiu. Una
destinació no gens propera, tot sortint de
Barcelona, el Montsec d’Estall. Unes dues
hores de viatge, per endinsar-nos per bona
pista des de Viacamp, a prop de Tolva, a la
Baixa Ribagorça, fins a l’inici de l’excursió.
És un paisatge d’imponents parets calcàries.
Ja des de la distància albirem una gran
densitat de rapinyaires volant sobre les
carenes a les quals ens dirigim, la qual cosa
ens anima a apropar-nos-hi.
El cim del Montsec d’Estall
Els 17 participants enfilem doncs per
un senderó pedregós, força abrupte en
alguns trams, que va guanyant alçada
suaument fins arribar, tot superat un grau,
a una àmplia esplanada arbustiva, des
d’on enfilem fins al cim del Montsec d’Estall.
Allà hi abunden les plantes aromàtiques,
com la sajolida, el romaní i l’espernallac,
medicinals com el té de roca, i també certs
arbustos com l’arçot, el càdec i la sabina.
Descobrim un grup de sabines que mostren
unes tumefaccions gairebé esfèriques, de
tiges escamoses, com una massa amorfa,
que ens crida l’atenció. Es tracta de la
planta epífita i hemiparàsita Arceuthobium
oxycedri, parent del vesc, que en efecte sol
parasitar a les sabines i els càdecs.
Un cop al cim, el moviment de rapinyaires
no és tan intens com esperàvem, però
podem gaudir de còmodes observacions
de voltors, que ens passen a tocar, però

també del majestuós trencalòs, una àguila
daurada, una calçada, xoriguers, corbs,
etc. Les vistes del Pirineu des d’aquest
punt privilegiat són impagables, i el Lluís
ens identifica un rere l’altre els cims més
emblemàtics, des del Cadí i Boumort a l’est
fins a l’Aneto, Monte Perdido o el Guara per
l’oest.
L’espectacle dels Rasos de Tubau
Com l’any passat, repetim el mateix espai,
els Rasos de Tubau, al Berguedà, per tractar
de gaudir d’un dels millors espectacles
de la natura a casa nostra, la brama del
cérvol. La caminada es va iniciar tard, ja
gairebé a les fosques, i es van sentir uns
quants d’aquests mascles enfurismats,
proclamant llur bram de poder i excitació.
L’endemà, a primeríssima hora, es va fer
una exploració pel Coll de Merola, on
també es van poder sentir cérvols bramant,
i es trobaren nombrosos rastres i petjades
de mamífers.
Marató ornitològica
La tradicional marató ornitològica de
tardor al delta del Llobregat va comptar
també amb 17 participants, el dissabte 10
d’octubre. Amb bon temps i una mica de vent
a la tarda, es van prospectar els diferents
espais fora de les reserves protegides,
assolint una xifra mot remarcable de 94
espècies d’ocells observades.
Van sortir ocells estivals en retirada, com
el papamosques, el mastegatatxes, la
cotxa cua-roja o la piula dels arbres, i els

Impresionants
penya-segats
calcaris, ocells
carronyaires
com el trencalòs,
i de maresma
com el morell
xocolater, la
brama del cérvol i
un curiós crustaci
cavernícola,
protagonistes de
les activitats del
trimestre.
L’Agró Negre de DEPANA
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Arceuthobium oxycedri a Montsec d’Estall (foto, Jordi Cebrian)

El camí verd de la Via Nicolau,
recuperat per l’Ajuntament
de Bagà, és un amable sender
convertit en via verda que ens
procurà una sortida familiar.
Travessant el riu Berguedà vam
observar un parell de merles
d’aigua capbussant-se amb
agilitat per cercar les seves
preses, mentre se sentien els
cants d’alguns moixons: pitroigs, merles, mallerengues,
etc., o el ronc reclam del corb...
Unes setmanes abans, el cim del
Montsec d’Estall ens havia mostrat
les seves plantes aromàtiques,
medicinals i arbustives, com
la sabina que hostatjavau una
planta epífita i hemiparàsita
Arceuthobium oxycedri, parenta
del vesc.
I a la sortida als Rasos de Tubau,
al Berguedà, gaudiem de nou
d’un dels millors espectacles de
la natura a casa nostra, la brama
del cérvol, on aquests mascles
enfurismats proclamen llur crit de
poder i excitació.
20
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primers hivernants com els torlits, la cotxa
blava i el lluer, que enguany sembla força
abundant. I cal destacar la presència, al
riu, d’un morell xocolater, un martinet de
nit i 12 flamencs. Un cop més es palesa
la importància de les àrees encara no
protegides i poc explotades del delta com
a espais d’acollida dels ocells migradors i
residents.
Acció forestal a la Font del Gos
El 18 d’octubre tocava acció forestal a
Collserola. Vint-i-dos esforçats participants
van treballar de valent, a la zona de la
Font del Gos, afectada per un nou incendi
del darrer estiu, tot realitzant tasques
diverses, com arrencar plantes cremades,
redibuixar els senderons o fer unes poques
plantacions amb alzines i roures. L’estrella
de la jornada va ser la parpalina que
portava un dels més fidels col•laboradors,
per ajudar a foradar l’eixuta terra.
Preciosa Garrotxa volcànica
El dissabte 24 d’octubre es fa fer una
encisadora ruta pel país dels volcans, a
la Garrotxa, organitzada per la nostra
companya Iara. Es van poder analitzar
diferents talls de pedra volcànica a
la pista, on s’apreciaven amb claretat
diferents tipologies de geologia volcànica
en gresos i margues, amb aparició de
fòssils, foraminífers, equinoideus, capes
de piroclastos –roca ígnia volcànica
solidificada o magma– i boniques colades
de lava. Es va poder copsar la magnitud
i elegància del bell crater de Can Tià,
molt fotogènic. I ens vàrem enfilar fins al
castell de Colltort, des d’on s’albira una
panoràmica superba d’alguns dels volcans
més emblemàtics del parc, com el de
Santa Margarida, el Croscat i la coneguda
Fageda d’en Jordà.

Gorgs de les Tosques (foto, Pilar Montserrat)
El camí verd de la Via Nicolau
Ja amb la tardor més avançada, però
encara en ple anticicló, el dissabte 14
de novembre vam gaudir d’una sortida
familiar pel camí verd de la Via Nicolau,
un sender que ressegueix el traçat d’un
antic tren miner, convertit ara en via per a
vianants i ciclistes. El nostre grup de quinze
persones, la més jove del qual tenia 72
anys menys que el més veterà, comptava
amb 9 adults i 6 nens.
El camí transcorre per un espai netament
boscós, alternat de prats, s’endinsa
per alguns trams de túnels i travessa un
espectacular pont penjat sobre les aigües
netes del Bastareny, que va agradar molt
als més menuts. En aquest riu es varen
poder observar un parell de merles
d’aigua capbussant-se amb agilitat per
cercar les seves preses, mentre se sentien
els cants d’alguns moixons: pit-roigs,
merles, mallerengues, etc., o el ronc reclam
del corb tot just sobrevolant la zona.
Capafonts
En una jornada molt i molt ventosa,
preludi d’un esperat canvi de temps,
23 expedicionaris més un gosset molt
voluntariós, en Jackie, vàrem emprendre
una excursió memorable per un paisatge
tan espectacular com variat.
Es tractava d’una ruta circular des del
poblet aturonat de Capafonts, al sector
de llevant de les Muntanyes de Prades,
Baix Camp. Cal destacar el seguit de
gorgs d’aigües blaves i netes a l’indret
de Les Tosques, on el riu Brugent tot just
ha acabat de néixer, el racó conegut
com a la Font de la Llúdriga, espai fosc
i ombrívol, on els boixos assoleixen una
alçada agosarada i inusual en la seva
lluita per la llum.
Remuntem un barranc abrupte i rocallós
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L’octubre ens adreçà a una
encisadora ruta pel país dels
volcans, a la Garrotxa, on
vam analitzar diferents talls
de pedra volcànica i apreciar
amb claretat les tipologies de
geologia volcànica en gresos
i margues, amb aparició de
fòssils, foraminífers, equinoideus,
capes de piroclastos –roca ígnia
volcànica solidificada o magma–,
i boniques colades de lava.
També vam poder copsar la
panoràmica superba d’alguns dels
cràters més emblemàtics del Parc
Natural de la Zona volcànica de la
Garrotxa.

per trobar-nos amb la grandiosa Cova de
les Gralles, que més que una cova és una
gran balma, amb una alçada de més de
50 metres. Seguim pujant i travessem l’arc
de pedra del Pont de Goi, amb cura de
què el vent no faci que ens estimbem, i
arribem a l’altiplà dels Motllats, cobert de
boscos de pi i prats de jonça i argelaga.
Un solitari voltor sembla entossudit a
vèncer la força del vent; d’ocells gairebé
no se’n senten.
El retorn es fa per l’altre vessant d’aquesta
vall en forma d’U i ens permet explorar un
seguit de balmes excavades, com la Cova
del Grèvol, dins la qual en efecte veiem
un grèvol alt però escanyolit. En Romà ens
comenta la curiosa coloració blavenca que
s’aprecia a la roca i que respon a una
sopa complexa de cianobacteris, líquens
i sals minerals.
L’increíble crustaci cavernícola
Tanmateix, la troballa més celebrada és
la d’una minúscula criatura que trobem a
l’entrada de la cova, arrapada a terra.
De seguida, un cop més ajudats per
la tecnologia, el jove biòleg Abraham
Mas ens descobreix que es tracta d’un
crustaci cavernícola, Procellio expansus,
que pertany a l’únic ordre de crustacis
no aquàtic sinó de vida terrestre, els
isòpodes. L’animaló perd per uns instants
la seva fosca rutina en ser víctima de
la nostra encuriosida atenció, i es veu
arrabassat pel fragor dels flaixos i
llanternes, per tot seguit retrobar la seva
solitud mil•lenària.
Poc abans, havíem estat testimonis d’un
efecte ben curiós, un salt d’aigua que
contradiu les lleis de la gravetat: és la
minsa corrent del salt dit de la Pixeraque,
a causa del fort vent, escup les aigües cap
endarrere u Jordi Cebrian

Garrotxa volcànica, cràters verds i bon ambient (fotos, Josep Maria Nadal)
El Procellio expansus, un rar crustaci cavernícola de gran bellesa (foto, Jordi Cebrian)

A Capafons, gràcies al company de sortida i biòleg, l’Abraham Mas, vam
fer una celebrada troballa: la d’una minúscula criatura arrapada a terra
a l’entrada d’una cova. Es tracta d’un crustaci cavernícola, el Procellio
expansus, que pertany a l’únic ordre de crustacis no aquàtic sinó de
vida terrestre, els isòpodes. L’animaló va perdre per uns instants la seva
fosca rutina en ser víctima de la nostra encuriosida atenció, per tot seguit
retrobar la seva solitud mil•lenària.
L’Agró Negre de DEPANA
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AGROMANÍACS
per Toni Aparicio

EL BLOC

www.gominolasdepetroleo.es
Cada cop ens preocupem més del que mengem: en volem saber l’origen, si és ecològic,
si té greixos no saludables, etc. Certament la informació disponible moltes vegades
queda eclipsada per la publicitat de les marques distribuidores, el qual fa que la nostra cultura alimentària navegui entre un mar de dubtes i mitges veritats. El bloc que us
presentem omple un buit en un oceà ple d’àcids omega3, els greixos trans, la soja, els
aliments transgènics i molts d’altres més. Els temes que s’hi tracten es presenten en entrades molt ben documentades, amb referències a peu d’article per si es vol contrastar
la informació amb la font original. Alguns exemples són la recent declaració de la carn
magra com a cancerígen segons la OMS, la qualitat de la panga (un tipus de peix), si
és saludable reomplir les ampolles d’aigua de plàstic, mites sobre la Coca-cola o si les
gominoles estan fetes de petroli. u

EL LLIBRE

Rius de sal

Una visió històrica de la salinització dels rius Llobregat i
Cardener durant el segle XX.
Autors: Gorostiza, S., Honey-Rosés, J. I Lloret, R.
Edicions del Llobregat (2015) Arola Editors. (2014)
Des de principis del segle XX l’explotació de sal potàssica per obtenir fertilitzants i explosius de les conques dels rius
Cardener i Llobregat va constituir motiu d’enfrontament
entre l’activitat minera i la industrial.
A tall d’exemple,
el 1926, el mateix
any que s’inicià
l’explotació de la
sal, es va denunciar
davant el governador civil de Barcelona l’adulterament
de la qualitat de
les aigües del riu.
En aquest llibre es
documenta exhaustivament la pujança de l’activitat
industrial al voltant
d’aquest recurs, i
els problemes ambientals que de
seguida van sorgir, la creació de comissions per l’estudi i la inspecció de la
qualitat del riu (aquí val la pena des-
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tacar com a fet novedós per l’època la
creació d’estacions per monitoritzar la
qualitat del riu, alguna de les quals va
sobreviure fins a després de la Guerra Civil). També la
creació de la llei
de la Salinitat el
1933, la proposta de construir un
col•lector per a les
salmorres que s’hagué de postposar
fins després de la
mateixa guerra,
arrancant el 1983
i finalitzant, després de nombrosos
problemes tècnics
el 1989. Finalment, hi podem
trobar l’aparició
de la Directiva sobre quins eren els
criteris sanitaris de
la qualitat de l’aigua, la qual va establir definitivament
la concentració màxima de clorurs per
a l’aigua destinada al consum humàu

AGROMANÍACS

“LO NATURAL”
L

legeixo a l’etiqueta d’una ampolla de suc d’una
coneguda marca: “De la huerta. Con Vitaminas ACE”.
En un bric de suc em sorprèn el següent anunci “Con
este envase de cartón ayudas a cuidar de los bosques del
mundo”. Llegeixo en un diari de molta tirada “Més del
90% de l’energia que generem a Espanya està lliure de
CO2... “ amb el nom de l’empresa energètica i distribuïdora
d’electricitat responsable envoltada de color verd. Una
multinacional de complements per a la llar comunica que
reciclar amb els seus cubells de la brossa és un bon inici per
viure més sosteniblement. En qualsevol autobús públic de
Barcelona s’anuncia una marca de gas... natural.

Són només 5 exemples que, un darrere l’altre, han entrat per la
meva retina en els darrers mesos. Però són molts els missatges
que rebem, cada dia, de productes i serveis davant els quals
no ens aturem ni un segon per avaluar la informació que donen.
De fet, no tenim temps material per analitzar la publicitat que
ens envolta, i ni tan sols la informació real que hi ha a la nostra
disposició.
“Natural i concentrat”, un oxímoron
En aquesta era del capitalisme dominant, en la qual ja no som
ciutadans sinó consumidors, el que estem fent contínuament és
consumir i consumir. Enfront d’aquesta saturació d’estímuls, no ens
aturarem davant la informació que qualsevol rebut de la llum de la
susdita companyia elèctrica, en la qual ja ens indica (mitjançant uns
gràfics com els que classifiquen l’eficiència dels electrodomèstics)
que la companyia emet 0,4 kg de diòxid de carboni i produeix
0,66 mg de material radioactius per kWh comercialitzada que, si
les comparem amb les mitjanes nacionals, són clarament superiors
(0,33 kg i 0,53 mg, respectivament). On són, doncs, les centrals
nuclears a la pàgina de publicitat? I per què no qüestionar aquest
“de la huerta”. Surten d’una horta ingredients com els concentrats,
o les vitamines A, C i E afegides? Senyors, francament, què voleu
dir amb “de la huerta”? I quan m’aturo davant del “...de cartró...”
no m’estic de tallar un tros de bric i confirmar el que ja sabia: que
un inofensiu prisma rectangular recobert de cartró allotja, també,
3 capes de polietilè i una d’alumini, del tot reciclables però de
difícil separació. I sobre comprar cubells per separar i reciclar
brossa, no cal afegir res més.
El veritable reciclatge
Per a mi reciclar significa reutilitzar una capsa de cartró per
acumular el paper, o una garrafa de plàstic tallada per acumular
els envasos. Ajudar als boscos i al medi ambient, en general, és
anar amb una ampolla de vidre i reutilitzar-la omplint-la d’allò
que més ens estimem els cops que volem. Menjar de l’horta és
apropar-nos al nostre hort o al del veí, i poder adquirir fruita
sana per fer-nos nosaltres els sucs. El més sostenible és consumir
energia procedent, el 100%, de fonts d’energia renovables. Lo
natural seria no dir natural a un combustible que, després de
milions d’anys de creació, es transforma, en un segon i de la
manera més ineficient possible, en treball, calor i gasos d’efecte
hivernacle que, de forma gairebé segura, acabarà empitjorant
les nostres condicions de vida futures. ‘Lo natural’, actualment, ja
no és natural, és només ‘lo habitual’... u Potaverda
L’Agró Negre de DEPANA

23

E N CO NT RA
Pierre. No és res de nou constatar que en la conservació
de la natura hem trobat aliats molt fidels i convençuts, lluny
d’on els pensàvem trobar. No és només des d’un punt de
vista geogràfic sinó, generalment, des d’un d’ideològic,
cosa que s’explica per què la Natura hauria de ser un element transversal a tots els programes polítics, classes socials
i gènere. De vegades, senyors amb vestit i corbata, callats,
una mica rudes i de pensar clarament dretà, han resultat
ser molt més propers
i transcendents que
d’altres amb estereotip progre, alternatiu, amb vambetes
i un cert aire flower
power. L’epidermis és
això: superficialitat, i
a nosaltres els ecologistes ens poden -com
a tots!!- els prejudicis.
Vaig conèixer Pierre
Bougeant a Paris al
1998 en una visita
amb Puri Canals. La
primera impressió fou
la de l’arquetip parisenc monolingüe, com
un típic funcionari de
la Republique Française. Poc comunicatiu i
aspre, no semblava
massa procliu als postulats conservacionistes que defensàvem des de DEPANA. Nogensmenys, des d’aquell moment
vam encetar un projecte amb el Conservatoire du Littoral
(CdL) gràcies a ell i a en Fabrice Bernard el qual, durant uns
5 anys, va generar una profitosa relació professional per
a la nostra entitat que de retruc va fer néixer un profund
afecte personal.
La cega distància del prejudici va anar caient, gradualment, com un castell de cartes: havia fet carrera política
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com a alcalde als Alps Marítims i d’allà va assolir càrrecs
directius al Parc Nacional de Port-Cros, a la veïna illa també
protegida de Porqueroles i, finalment, al CdL. Havia parlat occità a la seva infantesa i gaudia d’un nivell cultural i
d’una sensibilitat envejable. A més, tenia la gran virtut de
saber llegir políticament les situacions i interpretar-les no
en benefici propi sinó en benefici de la res publica.
Darrera aquest senyor amb corbata hi havia algú que va
contribuir decisivament a la conservació de la natura
a la costa francesa,
i posteriorment a
d’altres països del
Magreb. Quantes
vegades hi ha hagut
gent decisiva que
han ajudat, tant o
més que nosaltres,
sota un embolcall
que semblava poc
amigable...
Quina gran pèrdua!
Als seus 70 anys ens
ha deixat un gran
home. Como deia
ell, no hi ha nacionalitats, sinó relacions personals que
són el gran capital
del Mare Nostrum. En la mesura que sapiguem cultivar
aquestes relacions entre diferents credos, banderes i llengües al voltant d’una taula, tindrem futur.
Paraules profètiques les de Monsieur Bougeant, que avui
dia es fan més necessàries que mai… La seva família ha
de sentir un gran orgull per poder acomiadar, amb tot el
mereixement, a algú com ell.
Estongui ben segur que es aucerets seguiran tamb nosati.
Adishatz, planvolut Pierre!!uLluís-Xavier Toldrà

