L a

2

r e v i s t a

ATUREM
EUROVEGAS!

d e

4

D E P A N A

EL PARADÍS
EN JOC

p e l s

12

a m a n t s

AGRÒ
CIÈNCIA

d e

l a

14

n a t u r a

AL NATURAL:
CARME SANSA

EUROVEGA$
El paradís en joc

L’Agró Negre de DEPANA

1

ES PRESENTA LA
PLATAFORMA CIUTADANA
“ATUREM EUROVEGAS –
SALVEM EL DELTA DEL
LLOBREGAT”

E

l dijous 22 de març, S.O.S. Delta del Llobregat, Ecologistes en Acció, DEPANA, Salvem Oliveretes, grup WWFBarcelona, grup SEO-Barcelona, i més de 50 entitats presentaren a la seu de DEPANA la plataforma ciutadana “Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat”, en contra de la construcció a Catalunya del complex de
casinos conegut com “Eurovegas”. Aquesta plataforma neix amb els objectius de reunir entitats cíviques, polítiques
i ONGs per donar veu al rebuig social a un projecte inviable econòmica, social i mediambientalment, a més
d’indesitjable per al desenvolupament de la nostra societat.

Les entitats signants, davant els rumors i informacions
periodístiques sobre el projecte anomenat “Eurovegas”
que el Govern de la Generalitat estaria negociant amb
el multimilionari nord-americà Sheldon Adelson (Las Vegas Sands Co.), consistent a construir un macro-complex
de joc i oci, a l’àrea metropolitana de Barcelona, molt
probablement a la zona agrícola del Delta del Llobregat,
MANIFESTEN la seva oposició a l’esmentat projecte per
les següents raons:
•El projecte Eurovegas aprofundeix en un model de creixement econòmic basat en l’especulació urbanística i financera. El projecte podria representar una de les majors
inversions de la història de Catalunya en aquest sentint,
portant-nos a perpetuar un model que es troba entre les
causes principals de la crisi econòmica que pateix el nostre país.
•Al contrari del que ens volen fer creure des del Govern
de la Generalitat, el negoci principal d’Eurovegas serà
el joc, i no altres sectors com el de les convencions. Segons l’informe anual de Las Vegas Sands (Annual Report
2010)1, el 75% dels ingressos de l’empresa provenen
del joc als casinos, mentre que els ingressos en hotels, convencions i altres no arriben al 25%.
•El negoci del joc i el model d’oci que comporta tant sols
genera beneficis a la multinacional implicada, sense aportar beneficis reals als territoris propers ni a les seves empreses. L’Estat de Nevada, on es troba Las Vegas, és el
primer en taxes d’atur i el tercer en criminalitat violenta
de tots els EUA.
•El model de mega-casinos porta associat inevitablement
greus efectes secundaris, com l’augment de la corrupció,
les màfies, les drogues, la prostitució i les ludopaties. Reconeguts experts en la matèria (com Roberto Saviano) han
alertat que Eurovegas suposarà un fort pol d’atracció per
a la màfia internacional.
•És poc creïble que Eurovegas pugui aportar els 260.000
llocs de treball que es prometen. Segons l’informe anual
de Las Vegas Sands Co. (Annual Report 2010)1, els
quatre megacomplexos que té actualment la companyia
al món, donen feina només a 36.000 persones. De fet,
tot el sector del turisme (hostaleria i restauració) a Catalunya ocupa a un màxim de 350.000 persones en els
aproximadament 500.000 llits hotelers. Les xifres que es
prometen per Eurovegas són, senzillament, impossibles. És
lamentable com s’està utilitzant la desesperació de la població a l’atur per a justificar socialment aquest projecte.
•La ubicació d’Eurovegas al Delta del Llobregat vulneraria
la planificació urbanística i territorial que s’hi ha desenvolupat els darrers trenta anys. El Baix Llobregat ha contribuït al desenvolupament de Catalunya, aportant el seu
territori per ubicar les majors infrastructures de tot el país,
i en canvi pateix els índexs d’atur més elevats i els últims
en renda familiar.
•La construcció d’Eurovegas causaria greus impactes ambientals sobre tots els espais naturals conservats en virtut
dels seus valors naturals excepcionals, i que estan pro-
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tegits segons la legislació catalana i europea vigent. El
projecte produiria una gran afectació en espècies en risc
de flora i fauna, especialment ocells, i sobre ecosistemes
de protecció prioritària, ja fos per afectació directa i/o
per contaminació atmosfèrica, acústica o lumínica. No és
possible desenvolupar aquest projecte sense vulnerar la
legislació europea.
•A l’aqüífer situat sota el Delta del Llobregat s’emmagatzema un volum d’aigua equivalent al pantà de Sau,
constituint una de les reserves d’aigua més importants de
Catalunya, que evita durant les sequeres recurrents del
nostre país les restriccions a Barcelona i a la seva àrea
metropolitana. Amb el canvi climàtic cada cop més accentuat, és irresponsable pensar en construir un complex
que seria un immens consumidor d’aigua dolça (camps de
golf, hotels,…) i afectaria la recarrega de l’aqüífer.
•Aquest tipus d’instal•lacions són enormes consumidores
d’energia. Augmentar el consum elèctric ens allunya de
la necessària apagada de les centrals nuclears, i ens torna
més dependents del petroli, fomentant de manera irresponsable el canvi climàtic.
•No ens podem permetre perdre el Parc Agrari, una de les
terres més fèrtils de la Mediterrània al costat mateix de
Barcelona. És imprescindible per a garantir la seguretat
alimentària de la població i no empitjorar la dependència
de les importacions d’aliments de l’exterior per al consum
quotidià.
•El secretisme amb el que el Govern de Catalunya negocia amb l’empresa responsable del projecte suposa
una actitud indigne d’un govern democràtic. S’està fent
d’esquenes al territori i sense donar informació veraç i
contrastada a la ciutadania, ni als i les representants dels
possibles ajuntaments afectats.
•Satisfer les exigències de modificacions legals a mida,
en una mena de subhasta a la baixa de deures legals,
seria una intolerable submissió de l’Estat de Dret, en un
comportament propi d’una “república bananera” al servei dels interessos d’una gran empresa multinacional. Les
exempcions d’impostos i de contribució a la Seguretat Social que planteja el promotor són un insult per als milers de
petits empresaris i emprenedors que cada dia lluiten per
tirar endavant uns negocis que aporten, convé no oblidarho, la majoria de llocs de treball del país.
Nosaltres, les entitats sota-signants, considerem que la implantació del macrocomplex anomenat Eurovegas representa un model de desenvolupament insostenible, absolutament oposat a un model socioeconòmic que contempli
dos aspectes irrenunciables: satisfer les necessitats socials
de treball, serveis públics i benestar, alhora que es conserva el territori per a les generacions futures.
Apostem per desterrar la cultura de l’economia especulativa i per fomentar la de l’economia economia productiva
i ecològicament sostenible que és l’única que serà viable
social i ambientalment a llarg terminiu
http://aturemeurovegas.wordpress.com/
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eDITORIAL

L’ADMINISTRACIÓ “NI-NI”
Si repassem l’activa trajectòria de DEPANA durant la seva ja llarga vida,
observarem la presència d’un parell de constants, en positiu i en negatiu,
que aparentment semblen neutralitzar-ne els resultats.
En positiu: l’objectiu de l’entitat, la Defensa del Patrimoni Natural, mai ha
estat deixat de banda, adaptant-se, com no podia ser d’altra manera, als
canvis de la societat en cada etapa. Aquesta ha estat i continuarà essent la
nostra feina.
En negatiu: no hem tingut la capacitat, no hem pogut, o no hem sabut
comunicar i convèncer als responsables de les Administracions, del valor i
la importància que, com a bens d’interès general, com a patrimoni col•lectiu,
tenen els espais naturals i la bona gestió del territori, prioritzant-ne la seva
conservació. Amb algunes excepcions, podem dir que no hem aconseguit
crear una suficient consciència social majoritària a favor d’aquests valors.
Llevat d’aquelles etapes llunyanes del “quan tot estava per fer”, en què
gràcies a l’activisme, la insistència i la constància de moltes persones, hi va
haver una acció decidida i favorable d’alguns dels nostres governants que
creien en la “Protecció de la Natura” com una forma de “fer i estimar el
país”, i que va resultar en la creació dels Parcs Naturals, PEIN, i del DMA,
(justament ara s’han commemorat els seus 20 anys), poc a poc s’ha anat
esvaint aquest sentiment fins arribar a la preocupant situació actual en que,
des de l’Administració, es considera el Medi Natural, la Natura, el Medi
Ambient, com un entrebanc per l’acció de govern i l’economia del país.
La desintegració de l’històric DMA va iniciar-se amb l’afegitó de la ‘H’
durant el govern del Tripartit, i s’ha consumat amb la dispersió de competències entre dos Departaments, del tot difícils de coordinar-se per molts
motius. Sembla talment fet a la mida d’allò del “divide y vencerás”.
Paradoxalment, el Departament que va optar per rebatejar-se com de
“Territori i Sostenibilitat”, ara està ben allunyat de mostrar, amb cap acció
positiva, que treballa per la sostenibilitat ambiental, ni menys encara per
una bona gestió del territori. Des de les més altes instàncies del Govern de
la Generalitat es presenten com altament desitjables determinats projectes
del tot insostenibles ambientalment, que han de malbaratar territori, espais
agraris i espais naturals. I de la defensa del “Medi Natural”, (el darrer
afegitó de cua al llarguíssim DARPAiMN) ja gairebé ningú s’atreveix ni a
parlar, no fos cas que algú s’enfadés. I a més se’ns recorda que es poden
aprovar lleis fetes a la mida, i no precisament de l’interès general. En fi...
A nosaltres aquesta reflexió ens ha de servir per activar-nos encara més
en la nostra acció. Des de la discrepància, fonamentats com sempre en les
nostres propostes serioses i argumentades. Hem de continuar fent ús de
les oportunitats de negociació i dels recursos que se’ns ofereixen, a totes
les instàncies, sense prendre partit però sense menystenir-ne cap, des de la
no sempre fàcil actitud de diàleg i de col•laboració constructiva, com en el
decurs dels anys hem procurat fer u
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El delta del Llobregat representa un espai natural
reconegut a nivell internacional. Aquesta zona
humida formada per vegetació de ribera, llacunes,
pinedes, platges, àrees de
suport, i el “Parc Agrari”,
acull espècies d’animals i
vegetals amenaçades i en
perill d’extinció; a més,
representa un espai de descans i alimentació indispensable per a les aus que
migren del nord d’Europa
cap a l’Àfrica.

É

s preciosa la imatge dels 14 flamencs menjant a
l’aigua. Hi ha una parella de joves que està aquí des
de juliol i gairebé no s’ha mogut, malgrat la gent camina ben a prop: ells resten allà, a la seva, al costat dels
ànecs blancs, les gavines corses i les alenes. Sembla un petit
paradís. Un soroll em fa deixar els prismàtics: un tractor que
passa darrera meu, conduït per un pagès d’edat avançada.
Al seu costat, un jove negre, potser senegalès, i darrere la
càrrega de la temporada, les carxofes del Prat de Llobregat,
acabades de recollir. I sense ni tan sols dormir al magatzem,
ja arribaran al gran centre de distribució alimentària de Barcelona, el Mercabarna. Aquesta eficàcia no és de quilòmetre
zero, sinó de metro zero.

La visió des del mig del pont de Mercabarna és,
com a mínim, molt especial. Crec que a tota Europa, i potser al món, no hi ha un lloc on s’entrellacin
factors econòmics i ambientals tant diversos que
cohabiten en harmonia, malgrat la seva aparent
disparitat. Potser això sigui la ecodiversitat, un encreuament de polígons industrials, zones naturals,
espai agrícola i zones habitades. Tota aquesta
amalgama d’aparents antagonismes, és actualment
el Baix Llobregat i, més concretament, el seu preuat
Delta, on a un centenar de metres de la sortida
de la fàbrica pots aturar-te a contemplar flamencs,
xarxets…, i fins i tot trobar alguna “escura cananes”, el nom que al Prat donen al becadell sord.
Horror vacui
És possible que l’actual govern de la Generalitat
de Catalunya, urbanísticament parlant, pateixi la
síndrome aixi anomenada, la de l’horror al buit.
Només de tal manera és justificaria aquesta malaltissa afecció a construir tot el que no està encara edificat. També podria ser que, simplement, mai
s’hagi cregut el PGM, el PDUSC, el PEIN, ni la Xarxa
Natura 2000, o que hagi considerat aquestes figures com a formes de conservar terrenys no edificats
per, posteriorment, poder requalificar-les i urbanitzar. Llavors s’entendria la seva intenció de construir
un gran complex lúdic i ludòpata, ocupant 800 hectàrees d’una de les més precioses àrees naturals del
Baix Llobregat, sota la denominació de ‘Eurovegas’.
El seu emplaçament en aquests terrenys suposaria l’eliminació de gairebé la totalitat del territori
previst en el PGM com de Protecció Agrícola, amb
tot el que això suposa de ruptura amb l’urbanisme consensuat durant els darrers 30 anys. També
suposa la desarticulació del pla especial urbanístic que va donar peu, el 1998, a la creació del
Parc Agrari del Baix Llobregat, figura de protecció
d’una zona agrària única al món i que preserva
una de les terres més fèrtils de la mediterrània.
El delta del Llobregat: el pulmó verd de Barcelona
El delta del Llobregat representa un espai natural
reconegut a nivell internacional. Aquesta zona humida formada per vegetació de ribera, llacunes,
pinedes, platges, àrees de suport, i que inclou la
zona agrícola del “Parc Agrari”, acull espècies
d’animals i vegetals amenaçades i en perill d’extin-
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“El paradís en joc”
És possible que l’actual govern de la
Generalitat, urbanísticament parlant, pateixi la síndrome de l’Horror
vacui. Només així és justificaria
aquesta malaltissa afecció a edificar
tot el que encara no ho està.

També llavors s’entendria la seva
intenció de construir un gran complex lúdic i ludòpata, ocupant 8000
hectàrees d’una de les més precioses
àrees naturals del Baix Llobregat,
sota la denominació de ‘Eurovegas’.
DEPANA demana la qualificació de
gran part de les zones afectades per
l’amenaça de la construccció del
complex Eurovegas. Aquesta demanda neix de la revisió de l’IBA Nº 140
del Baix Llobregat, de 2011.

ció; a més, representa un espai de descans
i alimentació indispensable per a les aus
que migren del nord d’Europa cap a l’Àfrica, i viceversa.
Més de 360 espècies diferents d’aus i
22 espècies d’orquídies s’han catalogat dins aquesta zona humida, que per
la seva diversitat rep la categoria de
GIBA (Àrea Global Important per a les
Aus) i és la tercera zona humida més important de Catalunya, despres del delta
de l’Ebre i dels aiguamolls de l’Empordà.
És un autèntic pulmó verd per a Barcelona i
ofereix grans valors paisatgístics pel gaudi
de famílies, ciclistes, turistes i fotògrafs.
És zona d’estudi i investigació, tot un museu a l’aire lliure on s’explica a la població escolar de la metròpoli el valor de les
zones humides, i on es promou l’educació
i el respecte per la mateixa. La funció
ecològica d’aquests ecosistemes, els més
amenaçats i els més productius del planeta, rau en la seva alta biodiversitat, el
paper fonamental que juguen dins el cicle de l’aigua, i la seva tasca en la fixació de CO2 que frena el cambi climàtic.
Malhauradament, la protecció legal dels
espais naturals del delta del Llobregat és
del tot insuficient.
La demanda de DEPANA
Per aquests motius, DEPANA demana la
qualificació immediata de gran part de
les zones afectades per l’amenaça de
la construccció del complex Eurovegas.
Aquesta demanda neix de la revisió de
l’IBA (acrònim anglès que significa àrees
importants per aus) Nº 140 del Baix Llo-

bregat, feta el 2011. Les IBA són un inventari que elabora SEO/BirdLife al territori
espanyol per identificar, sota criteris científics estandarditzats a nivell internacional, les zones amb més valor ornitològic.
Mitjançant informes tècnics i activitats científiques recents, SEO/BirdLife va creure
convenient incrementar un 60% de la superfície respecte de l’anterior delimitació
de la IBA. Aixó representa que les 950
hectàrees protegides (Reserves Naturals
i ZEPA) tan sols cobreixen un 28% de les
actuals 3500 hectàrees de la nova delimitació, posant de manifest la insuficiència
dels espais protegits per cobrir les necessitats de l’avifauna deltaica i complir amb
els objectius de conservació que exigeix la
Unió Europea als estats membres.
El tresor de l’avifauna deltaica
S’ha de recordar que l’anterior delimitació
de la IBA del delta del Llobregat (de 1992
i revisada el 1998), comptava amb una
superfície de 2200 ha. La gran diferència
entre la delimitació de les zones protegides
i la de les que haurien d’estar protegides,
revela la necessitat d’incloure noves àrees,
donat que l’avifauna deltaica no troba suficient espai vital als terrenys protegits i en
cerca d’altres per hivernar, nidificar, o durant la migració. Entre aquestes àrees destaquen la nova desembocadura del riu on,
al 2011, han nidificat 380 gavines corses
a l’illa del Molí de Ca l’Arana, la platja de
Ca l’Arana, el Parc Agrari, el riu Llobregat
entre el Prat i Molins de Rei, el Riu Vell i les
Pinedes de Gavà, entre d’altres. Són espais que alberguen espècies d’aus protegiL’Agró Negre de DEPANA
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Al 2011, a la zona hi han nidificat 380 gavines corses a l’illa del Molí de Ca l’Arana, la platja de Ca l’Arana, el Parc
Agrari, el riu Llobregat entre el Prat i Molins de Rei, el Riu Vell i les Pinedes de Gavà, entre d’altres. Són espais que
alberguen espècies d’aus protegides com el martinet menut, la polla blava, el cames llargues, la perdiu de mar, el xatrac
menut, la gavina corsa, la terrerola, el trobat...

foto: eloi figueras

des de l’Annex 1 de la Directiva d’Aus com
el martinet menut, la polla blava, el cames
llargues, la perdiu de mar, el xatrac menut,
la gavina corsa, la terrerola, el trobat,etc .

DEPANA ha enviat l’informe científic a tots els grups parlamentaris
per aportar arguments ornitològics
i determinar els àrees i les espècies
d’ocells que, en aplicació de les directives europees, han de ser incloses a la ZEPA del delta.

foto: eio ramon

Pot ser que el govern català pretengui
acudir a la CE amb el plantejament
que el joc que es practicarà a Eurovegas és d’interès nacional. Si ho
fa, serà a un preu molt alt en valors
humans.
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Informes científics pels parlamentaris
Aquest informe ha sigut presentant per
DEPANA a les autoritats competents per
substanciar la demanda d’adequació de
les zones protegides (Reserves Naturals i
ZEPA) a les noves necessitats d’aquestes espècies. Basant-se ella, el 22 de novembre
de 2011 el grup parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya va presentar
una proposta de resolució per iniciar els
gestions de l’ampliació de la ZEPA (acrònim castellà que vol dir zona amb protecció especial per als ocells) del delta del
Llobregat, i que en aquest moments s’està
tramitant al Parlament de Catalunya. En
recolzament a aquesta proposta, DEPANA ha enviat l’informe científic a tots els
grups parlamentaris per aportar arguments ornitològics i determinar els àrees i
les espècies d’ocells que, en aplicació de
les directives europees, han de ser incloses
a la ZEPA del delta del Llobregat. Aixó ha
dut DEPANA a mantenir els darrers mesos
diverses reunions al parlament amb uns
quants membres del grups parlamentaris.
Joc brut
Nomes un possible disseny del nefast “Eurovegues” ha trascendit sobre l’ocupació territorial proposada per a aquest complex

del joc, i mostra com, a més d’afectar el
Parc Agrari, malmetria zones protegides
segons el PDUSC i incloses al PEIN. Aixó es
traduiria en la desafectació de zones que
posseeixen el màxim grau de protecció
ambiental segons els criteris urbanístics que
permet la legislació catalana, i en consequència obriria la possibilitat de requalificacions per a objectius privats de qualsevol espai natural protegit a Catalunya. Dit
d’altra manera, que ens podem imaginar
futures actuacions semblants al Motseny, a
Montserrat, a Aigüestortes o als aiguamolls
de l’Empordà.
D’europeus a república bananera
Per acabar, citar un altre de les aportacions negatives de l’actual govern de Catalunya: la desclassificació de la superfície
catalogada com a ZEPA i inclosa dins la
Xarxa Natura 2000, molt més gran que la
que es va realitzar per poder construir la
tercera pista de l’aeroport, una obra que
va haver de ser considerada com d’interès
nacional perquè la Comissió Europea permetés la seva descatalogació.
Pot ser que el govern català pretengui acudir a la CE amb el plantejament que el joc
que es practicarà a Eurovegas és d’interès
nacional. Si ho fa, serà a un preu molt alt
en valors humans, i col·locarà al país a una
major distància dels seus objectius d’europeïtzar-se, acostan-lo a la temuda imatge
de república bananera a la qual ens acabarem assemblant uJose García.

D

esprés de l’èxit aconseguit durant la Campanya Pas de l’Estret 2011, on durant 17
dies es va poder sensibilitzar a més de
12800 persones sobre els problemes de conservació
i el mascotisme de les Macaques de Barbaria, DEPANA torna a endegar-la per aquest estiu de 2012
amb la col•laboració del ZOO de Barcelona, la Fundació AAP i Barbary Macaque Conservation in the
Rif. Repetirem esforç i il•lusió al Port d’Algesires
per informar i sensibilitzar als viatgers en trànsit
cap al Marroc sobre el tràfic il•legal de les Macaques al nostre país, per col•laborar en la reducció
del mateix i reforçar la imatge que es té d’aquests
animals al Marroc.
La campanya es desenvoluparà, igual que
l’any passat, al port d’Algesires el juliol,
amb la col•laboració de voluntaris vinguts
d’Espanya i Europa. I per anar obrint boca,
us relato la meva experiència al Marroc, on
vaig anar per a conèixer la feina de BMCRif,
que treballa per revaloritzar i protegir a les
Macaques de Barbaria sobre el terreny.

Campanya
PAS DE L’ESTRET

2012
EN DEFENSA DE LES
MACAQUES DE BARBARIA

VOLS COL·LABORAR?
Qualsevol persona interessada a venir
i col•laborar durant la campanya pot
informar-se i contactar amb nosaltres
a través del mail:

campanyaestrecho@
gmail.com

Un viatge al cor del Rif
Durant 15 dies vaig poder conèixer la feina
de Barbary Macaque Conservation in the
Rif i ajudar aquesta organització. Em vaig
reunir amb la Siân Waters (Directora de
BMCRif) i Ahmed El Harrad (Co-director),
en el “Simposi per a l’Elaboració d’un Pla
d’Acció per a la Conservació de les Mones
de Barbaria” celebrat a Azrou, en el Marroc.
Al dia següent vàrem dir adéu al Mig Atlas
per a prendre la direcció de les muntanyes
del Rif. El viatge va durar 6h, però va pagar
la pena, els boscos d’aquestes muntanyes són
espectaculars. Es composen principalment
de roures grans: Quercus suber, Quercus
canariensis, Quercus pyrenaica, amb algun
pi. És on habiten molts grups de Mones de
Barbaria.
Educant in situ
La Sonia Moles i l’Ahmed El Harrad ens van
explicar algunes coses sobre les Mones de
Barbaria: com viuen i la importància de
trobar-nos-les al bosc. Va ser un moment molt
bonic perquè alguns dels nens que eren allà
ja coneixien coses sobre aquests animals.
Malgrat l’equip d’educació de BMCRif feia
temps que havia estat en les seves escoles,
els nens recordaven la informació i responien
les preguntes! Poc a poc el missatge va
arribant i es va quedant en els seus caps.
Amb tots els honors
Després em vaig preguntar com serien les
escoles dels pobles de la zona. No trigaria a
esbrinar-ho, ja que als dos dies vàrem anar
a Maizha. L’experiència va ser colpidora,
ens esperaven amb els seus millors vestits,
curiosos de tot allò que els havíem d’explicar.
Moltes d’aquestes escoles no reben gaires
visites i un grup de gent nova sempre és un
esdeveniment on els nens i nenes donen el
millor de si mateixos.
La Sonia i l’Ahmed els hi van relatar amb
fotografies i dinàmiques, com les Mones de
Barbaria viuen als boscos dels voltants, de
què s’alimenten i com són de cabdals per al
bon estat del bosc. Em va sorprendre molt
que, encara que sabien que n’hi han al bosc
proper, molts no les han vist mai. Als més

PROJECTES
grans també els van explicar el Cicle de
l’Aigua relacionant-lo amb la importància
que té per als arbres on viuen les mones. El
més interessant de la proposta de BMCRif és
com es treballa tot el medi natural sempre
lligat amb la realitat dels boscos de la zona
i de la seva relació amb els Macacs de
Barbaria, cosa que fa que la informació que
reben els nens els sigui molt propera.
Aprenent a tractar els seus animals
Finalment, entre tots van fer un mural amb
material reciclat que il•lustrava el Cicle de
l’Aigua. Utilitzar plàstics de iogurts, cartrons
i bricks de sucs i llet..., és una estratègia molt
bona ja que en aquests llocs la gent té molt
poc poder adquisitiu com per gastar-lo en
materials varis, i alhora els nens aprenen a
donar una segona vida a la brossa.
Després de 3 hores més de cotxe per
tornar vam arribar a casa. Cansats però
contents ens vam disposar a preparar el
desenvolupament de la Campanya de
Vacunació per a gossos en dos poblacions
de la zona del bosc de Bouhachem. Per fi
teníem el permís, les vacunes, i el veterinari
marroquí!
Vam anar a la zona de Slalem i malgrat
la Sonia i el Tamlin no es cansaven de
repetir que aquest any la gent tractava
millor als seus gossos, se’m va fer molt dur
el veure com al menor gest dels seus amos
els animals fugien espantats, els crits de
pànic quan eren agafats.
Això prova el maltractament que poden
sofrir i el desconeixement que hi ha sobre
el comportament d’aquestos animals,
encara que he de dir que la gent responia
molt bé a les indicacions per el seu maneig.
Poc a poc van comprenent que amb un
tracte i alimentació adequats, són una
molt bona ajuda pel camp, i també bona
companyia.
Els dos dies que vam estar vacunant, la
gent dels pobles ens ho agraïa com podia.
Alguns ens convidaven a mel i ous fregits,
altres a olives i confitura, però sempre
acompanyat amb un bon te calent i dolç...
I les mones, com no!
Entre viatge i viatge, també vam sortir a
observar els diferents grups de Mones de
Barbaria en la seva dinàmica natural. No
s’ha d’oblidar el seguiment dels animals!
Va ser fantàstic poder observar els macacs
en el seu medi: els bebès i els juvenils
corrent entre els arbres i saltant per les
branques, els adults buscant menjar, i tots
ells en un anar i venir continu parant de
vegades per tocar-se.
He d’agrair a la Siân, a l’Ahmed i al
Mohamed el que sempre fossin capaços
de detectar els animals en el bosc, perquè
per a mi resultava molt difícil distingirlos. Es mimetitzen completament amb les
fulles caigudes dels arbres, les roques i els
troncs. Però el més impressionant ha estat
veure com amb pocs medis es pot millorar
la vida de la gent i a més es donen a
conèixer les Mones de Barbaria en tota
la seva importància per als ecosistemes
marroquins.
Gràcies a la Siân Waters per permetre’m
compartir aquests 15 dies amb ella i l’equip
(Ahmed, Sonia, Tamlin, Rashid, Mohamed), i
per fer-me sentir tan a gust!uBerta Alzaga
L’Agró Negre de DEPANA
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més DELTA
Quan un dia de final de l’estiu, en Joan Maluquer i jo vam quedar amb la Berta, vaig descobrir una jove persona que tenia les coses clares. Tot i que intentarem
persuadir-la a desenvolupar un estudi sobre el Delta del Llobregat que no fos tan complex, ella ho tenia clar. Va meditar i pocs dies després, em va trucar per
confirmar-me que volia fer el treball sobre l’impacte de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. En aquell moment, vaig decidir que havíem d’ajudar en tot el possible
a la Berta, doncs ella havia decidit fer el que ni les administracions i les ONG havíem fet: comprovar el grau de compliment de les mesures compensatòries per
l’ampliació, que proposaven l’ EIMA i la DIA.

SOBRE ELS AIGUAMOLLS
L

’ampliació de l’aeroport de Barcelona va
suposar la creació de la tercera pista (molt
propera al mar i a les llacunes litorals de
la Ricarda i del Remolar) i l’ampliació de la pista
principal, molt propera al mar i a les llacunes litorals de la Ricarda i del Remolarla urbanització
per crear la ciutat aeroportuària, la nova terminal,
el desviament de la carretera C-31 i la construcció
d’altres infrastructures viàries associades.

“Impacte de l’ampliació de l’aeroport al
Delta del Llobregat i verificació de les corresponents mesures compensatòries”

Treball de Berta Castellà

2n curs de batxillerat

http://sosdeltallobregat.files.wordpress.com
/2012/02/treball-de-recerca.pdf

Per dur a terme aquestes actuacions que
afectaven a Zona d’Especial Protecció per
les Aus, l’Estat va haver de demanar permís
a la Comissió Europea i invocar “razones imperiosas de interés publico de primer orden,
incluidas las de índole social y económica”, segons l’article 6.4 de la Directiva d’Habitats.

“De les llacunes del Delta del Llobregat,
Se n’ha perdut una gran part,
Però encara en resten alguns elements que
Si fóssim un país avançat conservaríem curosament,
Però que, en un país subdesenvolupat i matusser
Com és el nostre,
Estan exposats a una destrucció total”
Dr. ORIOL DE BOLÒS (Febrer del 1981)

Els impactes
Els impactes més significatius van ser: de pineda litoral sobre sorrals i antigues dunes a
la Ricarda i Can Camins, hàbitat d’interès
prioritari que albergava espècies de orquídies i important corredor biològic); pèrdua de 2 Ha de ZEPA al Remolar (i inclusió
d’il·luminació d’aproximació dels avions i altres dispositius dintre de la ZEPA); desaparició del Pas de les Vaques, indret situat entre
l’aeroport i la maresma del Remolar, on hi
havia marjals i plantes halòfilas que formaven el salicornial mes gran del Delta.

La creació d’un corredor biològic litoral no es una realitat degut a que als
terrenys residencials de l’exèrcit que
encara hi són, i a que la carretera que
creua el corredor perpendicularment
impedeix la connexió litoral entre el
Remolar i la Ricarda.

foto: jordi cebrian

8

L’Agró Negre de DEPANA

També van desaparèixer les llacunes del
Club De Golf del Prat (excepte la Roberta),
així com les restes de l’estany de l’Illa i les
zones humides adjacents residuals però amb
potencialitat de recuperar-se, cas d’haverse fet una gestió adient de l’indret. Entre els
impactes dels accessos a l’aeroport destaca
el desviament de la C-31 que va suposar la
desaparició de la major par de la maresma
de Can Sabadell, poblada bàsicament per
jonqueres (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) i amb claps de salicornar, així com la
pèrdua de superfície natural per causa dels
aparcaments, que fan al seu torn un efecte
barrera addicional a la ja dificultosa connectivitat entre la banda N i S de l’autovia

més DELTA
A poc a poc, la Berta va endinsar-se al coneixement d’un territori que li era desconegut, al Delta del Llobregat, i a les cicatrius que havia deixat la construcció
de tantes infraestructures. Sortida rere sortida, la Berta va anar enamorant-se d’aquest meravellós espai que tenim tan a prop, adonant-se que les ferides de
l’ampliació encara continuen obertes.
Després de mesos de dur treball realitzat amb afecte, ens va lliurar l’estudi que presentem a continuació i que va obtenir el seu merescut premi: el
descobriment d’un món nou. El del deu que va merèixer com a nota, era secundari. Jose García.

VOLEN OCELLS DE FERRO
de Castelledefels (C-31). En conjunt, es van
perdre centenars de hectàrees de zones naturals, canals i zones inundables.
DIA, promeses incomplertes
Per a compensar tot això, a la DIA es van
proposar mesures correctores del impacte,
que en la seva gran part, com s’ha pogut
demostra en aquest estudi, no s’han dut a
terme. La creació d’un corredor biològic
litoral no es una realitat degut a que als
terrenys residencials de l’exèrcit que encara
hi són, i a que la carretera que creua el
corredor perpendicularment impedeix la
connexió litoral entre el Remolar i la Ricarda.
Al corredor ecològic Remolar-Reguerons no
existeix a la pràctica: només s’ha fet un pas
subterrani però sense naturalitzar els voltants
ni la riera de Sant Climent, i encara té els
murs de ciment de 3m d’alçada. A més a
més, posteriorment es va construir el camí de
les Filipines de Viladecans, sense pas per la
fauna, i a aquestes carreteres es dona una
gran mortalitat de fauna, sobre tot en època
de cria i nidificació.
Una altra mesura prevista era l’ apantallament paisatgístic davant l’impacte de la nova
C-31, i simplement s’han ficat unes tanques
de fusta que donen una bona imatge, però
no fan cap funció envers la natura. Tampoc
s’ha millorat la permeabilitat de la antiga
C-31 al seu pas per la riera de Sant Climent,
on els murs encara són de ciment.

Les úniques mesures que s’han dut a
terme són: l’eliminació de la carretera local que passava pel mig de Can
Sabadell, la naturalització de l’estany
de la Roberta, la recreació parcial de
l’estany d’Illa, i la zona tampó entre la
ciutat del Prat i l’aeroport.

Un pàrquing sobre una ZEPA
En lloc d’això, s’ha reconstruït la carretera
per accedir al nou pàrquing de taxis que
donen servei a la T1. Aquest pàrquing
s’ha construït a sobre de la mateixa zona
ZEPA i del teòric corredor biològic, sense
cap tramitació ambiental i sense DIA.
Els fets han siguts posats per DEPANA
en coneixement de la Fiscalia de Medi
Ambient donat que podrien ser constitutius

Més espais no recuperats
Tampoc no s’han recuperat zones inundables
ni marjals a Can Sabadell. Els espais
propietat d’AENA que s’havien d’adequar
com a zones humides, no s’han tocat, i no s’ha
restaurat el marge esquerra de la riera Roja.
La renaturalització la pineda de Can Camins
s’ha fet parcialment, i es tallen els arbres
quan passen una certa alçada per temes de
seguretat aeronàutica. Pel que fa a la fauna
aquàtica, no s’ha fet cap mesura donat que
no s’han creat noves zones humides, ni s’han
excavat i creat noves llacunes per a oferir
una continuïtat dels aiguamolls.
Una mesura d’especial rellevància que
no s’ha complert ha estat la creació
d’un centre de reproducció d’espècies
d’aus amenaçades per contribuir en
la recuperació de la diversitat als
aiguamolls. S’hi va traslladar el CRAM
(Fundació per a la Conservació i
Recuperació d’Animals Marins), amb una
funció res a veure amb els espais naturals
que va destruir l’aeroport.
Les mesures “reals”
Segons l’estudi, les úniques mesures que s’han
dut a terme són l’eliminació de la carretera
local que passava pel mig de Can Sabadell,
la naturalització de l’estany de la Roberta, la
recreació parcial de l’estany d’Illa i la zona
tampó entre la ciutat del Prat i l’aeroport.
El que s’ha fet, ha estat amb pocs recursos
i deixadesa. Tampoc hi hagut seguiment de
l’efectivitat en la millora de la fauna, la flora,
el paisatge, i la connectivitat ecològica.
Per tant, es pot concloure que les mesures
promeses van ser una mera distracció
o maniobra de maquillatge amb cap
voluntat de millorar els ecosistemes, sinó
d’obtenir el vist-i-plau de les autoritats
europees per permetre l’ampliació u.

Es pot concloure
que les mesures
promeses van
ser una mera
maniobra de
maquillatge amb
cap voluntat
de millorar els
ecosistemes,
sinó d’obtenir el
vist-i-plau de les
autoritats europees
per permetre
l’ampliació de
l’aeroport.
foto: salva solé

Tot el tram d’aquesta antiga carretera al
voltant de la entrada a les reserves havia
de ser desmuntada, segons la DIA, deixant
només un camí de emergències.

de delictes ambientals per par d’AENA.
Pel que fa a la creació de llacunes costaneres,
se n’ha fet una de molt petita prop de
l’antiga desembocadura de l’estany de l’Illa,
i al voltant ens trobem unes instal·lacions de
bombeig d’aigua de mar cap a la nova
dessalinitzadora del Prat, un pàrquing i un
gran edifici per a un escola nàutica. És a dir,
que la manca de planificació i visió d’aquest
corredor biològic l’ha malmès amb actuacions
que han fragmentat encara més el territori.

Els fets han siguts posats per DEPANA
en coneixement de la Fiscalia de Medi
Ambient. Podrien ser constitutius de
delictes ambientals per part d’AENA.
L’Agró Negre de DEPANA
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ESPECIAL ASSEMBLEA

ASSEMBLEA ANUAL DE DEPANA 2012
El passat dia 10 de març es va cel·lebrar l’habitual Assemblea anual de DEPANA,
convocada per la Junta Directiva, amb assistència de 25 socis i sòcies més
l’auditor de comptes, el senyor Claveria. Presidien l’acte el president de l’entitat,
Joan Cuyàs i el secretari general, Xavier Torrents.
Per tots aquells que no us vàreu podar acostar a la seu de DEPANA, us expliquem
l’acte en un esforç de síntesi de temes i intervencions a partir de l’ordre del dia,
que era el següent:
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior, que fou aprovada per unanimitat,
amb una abstenció.
2- Elecció d’interventors/res, funció per la qual es presentaren Joan Ramon
Aragó i Joan Maluquer
3- Presentació i aprovació de la Memòria d’actuació de l’any 2011, que fou
abastament llegida i comentada per la junta i la resta dels assistents.
Lluis Toldrà, tresorer, començà esmentant la petició d’ampliació de les zona
IBA (Important bird areas) al Delta del Llobregat; les diferents disposicions de
la coneguda com Llei Òmnibus, impulsada via decret per l’actual govern de
la Generalitta de Catalunya, que han estat impugnades per les associacions
ecologistes, entre elles DEPANA, com ara l’ampliació de permisos de caça d’ocells
fringil·lids o l’exclusió de la Vall de Santa Creu com a zona protegida al Parc
Natural del Cap de Creus. Un altre punt que remarcà fou la denúncia presentada
per la destrucció de l’hàbitat del llargandaix pirinenc Lacerta agilis a causa de
les obres portades a terme a l’estació d’esquí de Masella, unes actuacions que
es podrian vincular a les expectatives que per a les estacions d’esqui catalanes
suposaria aconseguir que BCN fos declarada seu dels jocs olimpics d’hivern.
Al repecte de la Llei Òmnibus pel que fa al tema dels fringil·lids, Joan Maluquer
afegí que l’Administració ha anat inclús més lluny de les demandes del propi
lobby d’ocellaires, i Lluis Toldrà criticà que la llei s’ha fet per via d’urgència,
la qual cosa només passa en comptades ocasions, i que dóna la impressió que
mostra una tendència de blanqueig de les situacions irregulars, tot legalitzant una
situació de facto.
Joan Cuyàs, en substitució de Marta Gumà, comentà com havia anat la
campanya Pas de l’Estret, amb la distribució de material als punts d’embarcament
i les campanayes de sensibilitzacions entre les poblacions locals i les portades
a terme a les escoles. Cuyàs dedicà especial esment a la bona feina feta per
part dels voluntaris desplaçats, la coordinadora local, Sian Waters, així com la
col·laboració del Zoo de BCN, que s’ha mantigut enguany. Quant a la campanya
antinuclear, informà que s’ha col·laborat estretament amb la plataforma Tanquem
les Nuclears, de la qual DEPANA forma part.
Jose García fou qui ens informà de les actuacions al Delta del Llobregat. Arran
del projecte del Barça Parc, es va consolidar un moviment deltaic de lluita envers
les diferents amenaces, amb gent nova, alguns dels qual s’han aplegat dins la
plataform SOS Delta, i s’ha potenciat la col·laboració amb altres entitats com
SEO Bird Life i Ecologistes en Acció, de tal manera que a hores d’ara s’està en
disposició de promoure una oposició ferma i activa en el marc d’aquests projectes.
A causa de la crisi, es va produir un cert impasse que va permetre endegar
projectes i campanyes conservacionistes com la petició d’ampliació de l’IBA, tot
incorporant les àrees interessants per als ocells i la Vall Baixa o franja de riu fins
a Molins de Rei. De les 2000 ha antigament protegides, una part important de
les quals ja han desaparegut sota infrastructures i equipaments diversos, es vol
arribar a les 3.500.
Lluis Toldrà també apuntà la importància de les sortides de camp, dirigides per
en Raúl Bastida, per fer conéixer aquelles zones del delta que no tenen cap
figura de protecció. I és que les zones protegides no són pas funcionals si no
estan envoltades per altres àrees preservades i per una bona zona agrícola.
Comentaba també el seguiment que s’ha fet dels óssos a la Vall d’Aran, per
part del company Marc Alonso: en 57 dies de seguiment, s’han observat 5 óssos
diferents en un total de 22 hores. Un dels avistaments es va fer precisament el dia
de l’exitosa sortida de DEPANA. Altres punts que repassà foren el projecte Parc a
Taula, que deriva d’un conveni amb la Diputació de BCN, i sobre el qual els soscis
poden trobar molta informació a la memòria, que DEPANA posa a disposició de
tots aquells afil·liats que no varen poder estar presents a l’Assemblea i la solicitin,
i el projecte de canvi climàtic.
Antoni Plans, com a representant de DEPANA als Pirineus, explicà la molt
preocupant situació derivada dels diferents incendis declarats en diverses zones
dels Prepirineus i Pirineus. A partir del canvi de govern, s’ha produït també un
relleu a la presidència del patronat del Parc. La persona que ha assumit el càrrec,
sense formación en aspectes vinculats amb la natura, no mostra ni molt menys
la sensibilitat del seu predecesor, i més aviat enten l’espai com un pur recurs
econòmic i turístic. En aquest sentit es comprén la inversió prevista de 6 milions
d’euros per a la construcció d’un centre d’interpretació a Espot.
Jordi Cebrián i David Rodès, del Grup d’Activitats, anunciaren l’augment
constatable de participació en les activitats i sortides organitzades per DEPANA
al llarg de l’any, tant en el cas de les excursions com també en el del curs de cant
d’ocell, el d’herpetologia i el de morfologia botànica, un éxit fruit del treball de
molts anys i de la qualitat dels continguts que les activitats del grup ofereixen.
Xavi Torrents afegí que s’ha participat en la Fira de la Mercé, la Fira d’entitats
de la Creueta del Coll, una exposició de flora urbana al Coll i en diverses
manifestacions, amb una significativa representació de DEPANA.

Duaita Prats, directora de l’Agró Negre, explicà que l’any va tenir clars-oscurs
pel que fa a la revista. A causa de la falta de liquiditat, es va plantejar si s’editava
o no el número d’estiu. Finalment es va decidir publicar dos números en comptes
dels tres habituals, però amb el de Nadal com a extra amb més pàgines. Aquesta
edició extra va resultar una millora substancial en quant a continguts, ja que
permeté reflectir més i millor cadascuna de les notícies. Aprofità per agrair la
implicació dels membres del consell de redacció i dels diferents col·laboradors
en una tasca que al capdavall resulta sempre molt laboriosa. Tot lamentant la
pèrdua dels dos principals anunciants a la revista, avançà que al proper número,
el que teniu a les mans, es farà una crida per qui es vulgui anunciar, encara que
sigui amb un petit anunci. Per acabar, la directora animà a DEPANA a procurar
encara una major difusió de la revista, amb la inclusió de mitjans de comunicació,
centres cívics i biblioteques al mailing, cosa que hores d’ara ja s’ha fet efectiva.
Joan Cuyàs esmentà, quant a la participació institucional, la llarga llista de
reunions on s’ha anat al decurs de l’any. Destacà l’assistència a una reunió amb els
amics del Berguedà, de Saldes, la presència a comissions diverses, i el fet de que
es compti amb DEPANA per fer de jurat en premis, com en el cas de l’agenda 21.
Francesc Beni, representant de DEPANA en la comissió d’àrids, va fer un
relat de com està la situació del sector, molt afectat per la crisi immobiliària.
Malgrat la manca de demanda, es continuen demanant permissos d’explotació
a l’Administració. Des de DEPANA s’ha continuat incidint en la importància de
les bones pràctiques en les seves explotacions, amb el foment del reciclatge de
ruines, etc.
Xavi Torrents agraí la feina i l’esforç dels representants de DEPANA als consells
de caça i pesca.
Puri Canals, en representació de DEPANA al MedPAN, i ostentant actualment la
presidència del mateix, ens explicà les diferents reunions mantingudes inclosa
l’assamblea de Croàcia, a la que també va participar per DEPANA Francesc
Espinal. Comentà que s’està treballant en un fons fiduciari per donar suport
econòmics a projectes de protecció marina i litoral, especialmente destinat a petit
projectes, que d’aquesta manera obtindria independència econòmica.
Xavi Torrents va relatar que la junta celebra puntualment reunions quinzenals, i
com es va fer una jornada especial per discutir els objectius de DEPANA. S’ha
treballat amb voluntariat, i es va contractar una nova secretària per l’entitat.
Durany l’any s’han produits 2 altes i 12 baixes, i el nombre de socis és de 1197.
Entrant en el balanç i estat de comptes auditades per a l’exercici de l’any 2011,
Lluis Toldrà feia un repàs breu de l’estat de comptes en un any especialment
difícil, en el què es va produir un dèficit de més de 10.000€, que s’expliquen,
entre altres motius, per la desaparició de la subvenció de la Generalitat. Però
s’ha aconseguit, amb no pocs esforços, una contenció dràstica de les despeses de
funcionament, tot gestionant amb poc medis.
El Sr. Clavería, auditor dels comptes de DEPANA, destacà que l’entitat va
encarregar una auditoria de manera voluntària, sense cap obligació específica,
però que pot ser de molta utilitat si cap organisme public la demanda. De
fet, l’auditor va comptar amb més informació de la que ofereixen la majoria
d’entitats. Ell mateix va fer un repàs públic dels balanços, que per tot plegat
mostren un petit saldo desfavorable. Com és una entitat sense ànim de lucre, que
el patrimoni es redueixi no és gens censurable. Lluis Toldrà informà que aquesta
auditoria està a l’abast de qualsevol soci/sòcia que la vulgui consultar.
Joan Cuyàs agraí de forma especial l’esforç que ha fet el tresorer, portant els
comptres en un moment tan dificil, agraiment que fou corroborat per diversos
assistents a la reunió.
Acabada l’exposició de l’auditor, s’aprovà la memòria de 2011 per unanimitat
de 28 vots a favor i cap en contra.
Respecte al Programa d’actuació de l’any 2012, Xavi Torrents inicià el tema
tot fent una lectura de les previsions, i tot seguit Jose Garcia comentà els plans
pel projecte de l’Eurovegas, que més enllà de l’amenaça pel delta, suposa
mantenir l’aposta per un model insostenible, calcat de que ha produit la bombolla
immobiliària i la crisi profunda on esten immersos. A més a més, amb aquest
funest projecte s’ha obert la caixa dels trons de altres possibles projectes de
característiques similars. Joan Cuyàs afegí que aquest projecte fa molt de mal al
territori i és del tot insostenible, i que en contra del que diu el conseller Homs, amb
assumptes de tal mena sí cal ser “llepafils”. Esmentà també un comentari de la
reunió d’entitats a Viladecans en contra d’aquest projecte.
Puri Canals va fer constar que al programa d’actuació, que era a mans dels
presents, no figurava cap menció a l’Eurosite a l’UICN, i demanà que s’incorporès.
I tot seguit comentà el cas del Consejo Ibèrico, una entitat que actualment no té
activitat, a la que DEPANA pertany com associada. Explicà que és un estructura
útil però que no s’usa, i que es pot decidir mantenir en stand by o bé liquidar-la.
A continuació, s’aprova el Plà d’actuació de 2012, així com el pressupost per
a l’any 2012
Quant a la ratificació de càrrecs de Junta Directiva, es confirmà la renovació dels
actuals excepte Joan Maluquer, que dimití com a vicesecretari, però expresà la
seva voluntat de mantenir-se al consell de redacció de l’Agró Negre.
Per acabar, el soci Jordi Rius comentà les gestions que es porten a terme a
la comarca del Priorat, a través de l’associació Prioritat, a fi d’impulsar la
declaració de la comarca com Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, i demanà
la involucració de DEPANA.
Amb aquesta intervenció, es donà per conclosa l’Assemblea 2012.

INTERNACIONAL

MedPAN: LA XARXA DE GESTORS D’ÀREES MARINES
PROTEGIDES (AMP) A LA MEDITERRÀNIA
La seva finalitat principal és
millorar l’eficàcia en la gestió
de les AMP a la nostra regió

M

edPAN està formada per més de 60
membres i associats de 20 països
mediterranis, principalment gestors
d’AMP i entitats que treballen per la protecció
del medi marí a diferents nivells, i que volen contribuir a l’enfortiment de la xarxa i a difondre
el seu missatge a la societat. En conjunt hi son
representades més de 30 àrees marines protegides. D’acord amb els seus estatuts, l’associació
té com a objectiu promoure la creació, la perpetuació i el funcionament d’una xarxa ecològica
d’àrees marines protegides de la Mediterrània.
La història
La xarxa existeix sense estructura fixa des del 1990 i va funcionar,
gràcies al finançament del Banc Mundial fins el 1996, moment en
que va aturar l’activitat. El 2001 el PN de Port Cros davant la clara
necessitat de promoure el contacte i els intercanvis entre diferents
AMP, va encarregar al WWF-França que estudiés la viabilitat de
reengegar les activitats de la xarxa. Així, entre el 2005-2007
mitjançant el programa INTERREG, MedPAN va reprendre la seva
activitat. Les experiències d’intercanvi, capacitació i coordinació
entre diferents actors associats a les AMP van ser tan exitoses que el
2008, a demanda dels gestors d’AMP, es va decidir de perennitzar
la xarxa creant una estructura permanent: l’actual associació
MedPAN, entitat de dret sota la llei francesa, amb un mecanisme de
governança internacional i que compta amb una secretaria a Hyères.

Delegació de MedPAN a la COP 17
del Conveni de Barcelona, el febrer passat a Paris.

•
4.

5.
6.

7.
MedPAN i DEPANA
Els objectius de MedPAN encaixen bé amb els de DEPANA, si bé
centrats únicament en el medi marí. Per això, poc després de la seva
fundació, DEPANA va ser convidada a unir-se a MedPAN per tal
d’aportar l’experiència adquirida des l’any 1998 en activitats de
conservació marina a la Punta de la Móra, en el marc del projecte
LIFE, així com d’altres projectes posteriors.
L’activitat
MedPAN treballa de forma coordinada amb els seus membres i
associats; tant governamentals com ONG; entitats locals, nacionals,
regionals i internacionals per tal de desenvolupar les seves activitats,
que es classifiquen en els següents àmbits:
1. Anàlisi de la xarxa d’AMP
• Desenvolupament i actualització d’un inventari AMP de la
Mediterrània
• Preparació d’un informe sobre l’estat de les AMP de la
Mediterrània
2. Suport a la gestió d’AMP
• Convocatòria d’ajuts per a petits projectes
3. Intercanvi d’informació
• Seguiment de notícies i activitats relacionades amb les AMP

Organització de tallers anuals per l’intercanvi de bones
pràctiques
Formació de gestors d’AMP
• Mecanisme a llarg termini per al desenvolupament de
capacitats a la Mediterrània
• Elaboració i publicació d’eines metodològiques per millorar
la gestió de les AMP
Coordinació regional i internacional
• Representació de la xarxa d’AMP en diferents òrgans i
conferències regionals i internacionals
Comunicació i educació
• Comunicació sobre AMP a la Mediterrània dirigida a totes
els sectors implicats
• Centre de Recursos sobre les AMP a la Mediterrània
Govern de la Xarxa
• Coordinació dels òrgans de govern
• Desenvolupament d’aliances estratègiques

Contextualització
Els objectius de MedPAN són coincidents amb els de
diferents convenis internacionals. Així, la xarxa contribueix
als objectius del Conveni sobre la diversitat biològica (Rio
de Janeiro, 1992) de crear i mantenir sistemes nacionals
i regionals d’AMP ben gestionades i ecològicament
representatives, que ajudin a assolir la meta de reduir
significativament la taxa actual de pèrdua de biodiversitat.
I també contribueix notablement a l’aplicació del Conveni
de Barcelona (1995), en particular del seu Protocol sobre
zones especialment protegides i diversitat biològica a la
Mediterrània.
Donat que el principal problema que presenten aquests
convenis, és com fer baixar les decisions i recomanacions
al terreny pràctic, l’existència de xarxes d’actors que, com
MedPAN, actuen a nivell aplicat, és de gran interès.

Purificació Canals
Presidenta de MedPAN
L’Agró Negre de DEPANA
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El deute climàtic

Un

estudi recent mostra que les àrees de
distribució d’ocells i papallones europees es desplacen cap el nord seguint
les passes del canvi climàtic, però no arriben a situar-se
en les àrees que els resulten tèrmicament adequades.
La prestigiosa revista Nature Climate Change, especialitzada en la comunicació dels
nous descobriments sobre el canvi climàtic,
ha publicat el passat mes de gener un article
que aporta novetats molt rellevants sobre els
efectes del canvi climàtic en la biodiversitat.
Ja fa uns anys que se sap que el canvi climàtic està tenint efectes destacats sobre les
espècies de plantes i animals, però el treball
que aquí es presenta quantifica els canvis
ocorreguts en la distribució de les comunitats
d’ocells i de papallones a escala europea
durant les dues darreres dècades i demostra
que aquestes estan responent de forma diferent a l’escalfament global.
Moviments cap al nort
Per fer-ho, els investigadors han calculat la
temperatura mitjana on viu cada espècie i, a
partir d’aquest valor específic i de les dades
dels seguiments d’ocells i papallones, la temperatura associada a cada comunitat, el que
anomenen CTI (Community Temperature Index). Analitzant el valor del CTI per a més de
10.000 àrees de mostreig de biodiversitat,
des d’Escandinàvia a la conca Mediterrània, es veu que aquest índex ha augmentat
en el període 1990-2008 en una magnitud
equivalent a uns desplaçaments cap el nord
molt destacats. Així, a partir d’aquesta evidència indirecta que representa el CTI, els
investigadors han determinat que, de mitjana, les comunitats d’ocells s’haurien mogut
cap el nord 37 km en aquest període, mentre
que les papallones ho haurien fet 114 km.

Sergi Herrando

Aquests resultats indiquen que les papallones
i ocells que trobem en una localitat donada
en l’actualitat són semblants a les que trobàvem fa un parell de dècades en localitats
més meridionals. Això no només s’explica per
l’arribada de noves espècies, sinó també per
canvis en l’abundància de les poblacions,
d’acord amb els òptims tèrmics de cada espècie.
El “deute climàtic”
Un podria pensar, a la vista d’aquests primers resultats, que els organismes s’adapten
al canvi climàtic tot modificant la seva àrea
de distribució, però la segona part de la investigació convida més a la reflexió.
Tot i que els dos grups d’espècies sembla que
tenen cada cop distribucions més septentrionals o, el que és el mateix, que en un indret
concret cada cop hi ha una major proporció
d’individus d’espècies meridionals, aquests
canvis no els permeten arribar a situar-se en
les seves zones de temperatura adequada.
Dit en altres paraules, durant les darreres
dues dècades la temperatura mitjana europea s’ha desplaçat cap el nord 249 km
(Figura 1), molt més que les xifres esmentades anteriorment, acumulant-se, per tant, un
decalatge de 212 km en el cas dels ocells i
de 135 km en el de les papallones.
A aquest procés se l’ha anomenat “deute
climàtic” i el descobriment científic mostra,
no només que els ocells i les papallones no
estan seguint les passes del canvi climàtic
a una velocitat suficient, sinó que els dos
grups d’organismes estan experimentant
un desacoblament espacial de conseqüències molt negatives per al funcionament dels
ecosistemes, atès que els diferents grups
d’organismes no viuen deslligats els uns dels
altres. A tall d’exemple, només cal pensar
que molts ocells s’alimenten d’erugues de

Lluís Brotons

Constantí Stefanescu

papallones, i això podria repercutir en una
menor disponibilitat de recursos per a un bon
nombre d’espècies.
L’increment del CTI durant el període d’estudi
és manifest a la major part de països europeus, però les dades analitzades revelen un
desplaçament cap el nord molt més destacat
als països escandinaus, on els efectes del
canvi climàtic serien més pronunciats, que als
mediterranis.
En el cas concret de Catalunya, els canvis observats no arriben a ser significatius, potser
simplement perquè disposem de sèries temporals de dades més curtes, però també
perquè la resposta a les variacions climàtiques haurien estat d’una magnitud menor. A
més, aquí la situació es complica perquè altres factors, com ara els canvis en els usos del
sòl, poden tenir efectes oposats als abans
esmentats.
Un milió i mig d’hores de treball
Aquesta investigació ha estat possible gràcies
a les dades recollides en més de 1.500.000
hores de camp per part d’aficionats als
ocells i a les papallones en un total de set
països europeus (Finlàndia, Suècia, el Regne
Unit, els Països Baixos, la República Txeca,
França i Catalunya).
Aquesta investigació ha estat possible gràcies a les dades recollides per part de milers
d’aficionats als ocells i a les papallones que,
de forma voluntària, han participat en els seguiments en un total de set països europeus.
Dos dels projectes participants, el Seguiment
d’ocells comuns a Catalunya (SOCC) i el Seguiment de papallones diürnes a Catalunya
(CBMS), es duen a terme gràcies al decidit
impuls del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Institut Català d’Ornitologia i al Museu de
Granollers de Ciències Naturals u

Els ocells i les papallones no estan seguint les passes del canvi climàtic a una velocitat suficient, sinó que
els dos grups d’organismes experimenten un desacoblament espacial de conseqüències molt negatives per
al funcionament dels ecosistemes.
Progressió cap el nord de les temperatures de papallones i ocells en el període
1990-2008. Hi ha diferències destacades entre països i sembla que els desplaçaments han estat molt més destacats a Escandinàvia que a casa nostra.

foto: toni llobet
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Els científics del projecte ACCUA adverteixen:

Catalunya haurà d’adaptar-se a un futur cada cop més àrid

El

CREAF, juntament amb l’IRTA, l’ETCSIA i la UPC, ha dut a terme un projecte de tres anys de durada per estimar les
vulnerabilitats del litoral català davant els principals
efectes del canvi global relacionats amb la disponibilitat d’aigua. L’objectiu del projecte, impulsat per l’Obra
Social CatalunyaCaixa, ha estat també el de recomanar
una sèrie de mesures d’adaptació orientades a millorar
l’ús i la gestió de l’aigua, un recurs cada cop més limitant a la regió mediterrània.
Els científics participants al projecte
ACCUA adverteixen que l’aigua serà un
recurs escàs els propers anys, i que els
efectes del canvi global faran del litoral
català una regió cada cop més seca i
càlida. Procurar mitigar aquestes efectes
és fonamental, i els experts del projecte
recomanen prendre mesures que ajudin a
Catalunya a adaptar-se a aquestes noves
condicions climàtiques.
Siurana, Fluvià i Tordera
Aquesta projecció és fruit de tres anys
de recerca duts a terme en col·laboració
entre l’Obra Social de CatalunyaCaixa
i el CREAF. L’estudi s’ha centrat en tres
conques representatives del litoral català,
la del Siurana, el Fluvià i la Tordera, i ha
tingut en compte les tendències climàtiques
viscudes fins al moment, les projeccions
per a Catalunya de models climàtics
globals segons els escenaris del Grup
Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC) i els possibles canvis
futurs a nivell socioeconòmic i d’usos del
sòl d’aquest territori.
ACCUA preveu que, cap al 2030, la
precipitació es podria reduir fins a un 7%
a la franja litoral catalana. A la vegada,
alerta que la temperatura podria pujar
uns 0’5ºC de mitjana durant el mateix
període de temps i que es viuran augments
de fins a uns 3,6ºC cap finals de segle.

ACCUA preveu que la precipitació es
podria reduir fins a un 7% a la franja
litoral catalana cap al 2030. A la vegada, alerta que la temperatura podria
pujar uns 0’5ºC de mitjana durant el
mateix període de temps.
En conseqüència, ACCUA adverteix
que els rius podrien patir reduccions
generalitzades del seu cabal, que els
aqüífers veurien reduïdes les seves
recàrregues al voltant d’un 10% i que
l’aigua disponible al sòl també es reduiria
entre un 5 i un 7%.
Valorant-ne els efectes
“Les reduccions de cabals dels rius
seran d’entre un 14% i un 20%, segons
l’escenari climàtic, i es viuran sobretot a les

capçaleres de les conques més humides”,
comenta Eduard Pla, investigador del
CREAF i un dels coordinadors d’ACCUA.

Les reduccions de cabals dels rius
seran d’entre un 14% i un 20%,
segons l’escenari climàtic, i es
viuran sobretot a les capçaleres
de les conques més humides”,
comenta Eduard Pla, investigador
del CREAF .
Davant d’aquestes projeccions, els experts
del projecte ACCUA, investigadors
del CREAF, l’IRTA (Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries), l’ETCSIA (European Topic Center for Spatial
Information and Analysis) i el Grup
d’Hidrologia Subterrània de la Universitat
Politècnica de Catalunya, han estimat
els efectes que tindrà la manca d’aigua
disponible en el cicle hidrològic, en els
boscos i altres sistemes naturals, en els
conreus, i en les poblacions humanes de les
conques estudiades.
Mesures d’adaptació
A més, han proposat una sèrie de mesures
d’adaptació que s’espera que es tinguin
en compte pel desenvolupament del Pla
d’Adaptació al Canvi Climàtic, que s’està
duent a terme a Catalunya seguint les
directrius europees. “Les mesures proposades
avui han de permetre anticipar-se a els
canvis i preparar els sistemes naturals i
socials al futur”, recalca el Dr. Pla.
Bona part dels mètodes i de la informació
de base encara no s’havia considerat en
altres estudis previs sobre canvi climàtic
a Catalunya, i mai s’havien utilitzat a una
escala tan local.
ACCUA proposa un seguit de mesures
d’adaptació a mig termini i a llarg termini.
En el cas de la gestió de les masses d’aigua,
apunta una gestió integrada dels recursos
hídrics que planifiqui els usos futurs del
sòl de la conca segons la disponibilitat
d’aigua esperada, i que afavoreixi l’estalvi d’aigua fomentant un ús racional i la
seva reutilització. Així mateix, recomana
promoure una gestió forestal que asseguri
estructures més sanes, més resistents al foc
i a l’estrès hídric. Finalment, pel que fa
a l’agricultura, es proposen canvis en les
tècniques agronòmiques i canvis de varietats
que siguin més eficients i robustes davant
de les noves condicions u Anna RamonCREAF

El pantà de Siurana (a dalt), i una
derivació de regants que podem
trovar a qualsevol punt de les nostres
conques fluvials (fotos CREAF)

“Les mesures proposades avui han
de permetre anticipar-se a els canvis i
preparar els sistemes naturals i socials
al futur” recalca el Dr. Pla.
L’Agró Negre de DEPANA
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CARME
SANSA
“Hem de lluitar
contra la por”

L

a Carme Sansa és una actriu en majúscules. El posat sempre elegant, un somriure tímid i la dolçor de la seva veu
treuen ferro a l’expressió naturalment seriosa del seu rostre. Asseguda en una butaca del cafè del Lliure de Gràcia, em parla
i ho fa amb seguretat, mentre contemplo i escolto una fesomia i una
veu que deuen haver dibuixat centenars de personatges interpretats
per aquesta mestra d’escola guanyada pel teatre. Actriu, sí, però no
només això… Perquè la Carme posa també imatge i ànima a accions
igual de públiques, però que toquen vides reals: pel feminisme, pel
no a la guerra, per la lluita contra la violència de gènere, pels sindicalisme teatral. En viu i en directe, es confirma com la persona
lluitadora i contundent que no tolera les desigualtats, i que després
de gairebé cinc dècades de fer-ne d’altaveu, s’apunta a noves propostes amb fe i decisió. Com la darrera, on el passat 17 de març
la vèiem a l’entaulat de la 1ª Assemblea Nacional de Catalunya
d’aquest país nostre que viu eternament esperant Godot.
Eternament? Tant de bo, en això hi estem ben d’acord, que aquest cop no.
Se’t reconeix com a una actriu d’aquelles
‘de tota la vida’. Diries que més aviat
t’agrada, o és un apel·latiu que et molesta
una mica? M’agrada! Des que vaig
començar a l’Escola Adrià Gual el curs 63-64,
fins a la darrera representació d’enguany
al Teatre Tantarantana -un monòleg del
Claudio Magris traduït per l’Anna Casassas
i dirigit per Sílvia Albertí que es tornarà a
fer a Montevideo al maig- són gairebé cinc
dècades i no m’ha faltat la feina. Tant de bo
pugui seguir-ho dient!
Molt de temps, també, de donar la cara per
les lluites socials més diverses. Em ve de
la meva manera de ser, però propiciat per
la meva professió. M’arriben les propostes
perquè sóc una cara coneguda en qui la
gent es fixa més. I perquè mai no m’ha fet
por implicar-me en aquestes coses si crec
que s’ho valen, tot i que de vegades m’ha
perjudicat.
Vols dir en la teva professió? Sí, m’ha
passat factura en alguna ocasió en què no
he dubtat de mirar de millorar les condicions
de treball. Per exemple amb alguna televisió
que podríem dir que m’ha castigat, no per
demanar coses per mi sinó pel col·lectiu.
Segurament m’hauria anat millor callar més
però, i què? Si després de dir sempre el que
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penso i queixar-me quan havia de fer-ho
he assolit el que he assolit, ja estic contenta.
D’altra manera no hauria estat feliç.
D’on et ve, aquest esperit? Pot ser per una
suma de raons. Vaig néixer en un moment
de forta dictadura que ja m’impulsava
a revelar-me. En aquell món gris, tant el
col·legi Isabel de Villena on em vaig formar
com després l’Escola d’Art Dramàtic eren
com un oasi on s’hi respirava l’inconformisme
envers les injustícies socials. Tot plegat em va
marcar. Un privilegi. També la coneixença
amb Maria Aurèlia Capmany, que em va
dir coses tant definitives per a mi que m’han
servit per tota la vida.
Uns i altres t’han fet valenta. És que mai
no he estat una persona poruga! Tímida sí,
fins a una certa edat molt, però de por no
n’he tinguda mai. Recordo quan de petita
al tramvia un homenot em volia fotre mà
li deia de tot, encara que m’amenacés o
m’escridassés davant de tothom. Ara faig
el mateix quan alguna vegada veig que li
passa a una joveneta. No me’n puc estar.
També hi ha qui creu que posar-te davant
de segons quina causa t’ha beneficiat. És
cert. Encara que sembli mentida sempre hi
ha algú que et critica, que creu que t’apuntes

a les coses per figurar. Com quan vaig donar
suport a la manifestació del Passeig de
Gràcia llegint el manifest contra la guerra
d’Irak. He de dir que aquesta és una de les
causes senzilles de recolzar perquè gairebé
tothom està d’acord en dir “no a la guerra”.

“Mai no m’ha fet por implicar-me en
aquestes coses si crec que s’ho valen,
tot i que de vegades m’ha perjudicat
en la meva professió”.
Mentre els països acumulin armaments, la
guerra és difícil d’aturar… L’entrada de les
armes a la història de l’home ho ha canviat
tot. Ens diem civilitzats, però la civilització
de veritat arribarà quan no calguin. Aquí
m’atreveixo a dir que és quelcom molt
típicament masculí: als homes els agraden les
armes, físicament vull dir. I és tant diferent en
una disputa, tenir un arma o no tenir-la!
Un tema al que ets especialment sensible
és el del maltractament a les dones. És que
trobo una bestiesa tot el que està passant.
Quan ETA matava algú, sortíem a fer grans
manifestacions i em sembla genial que així
fos. Però és que la violència masclista ha mort

al NATURAL
moltes més dones i no veig aquest moviment col·lectiu. És un problema
que sembla no tenir fre. Si les víctimes fossin homes seria ben diferent,
per començar ja des de les mateixes institucions, n’estic segura!
Per això, dins d’aquestes desigualtats que et preocupen, n’hi ha
una en la que t’has implicat especialment, que és el feminisme. Sí,
segurament és la causa a la que he dedicat més energies. Però vull
deixar clara una cosa: quan penso en clau de lluita feminista, no ho
faig des de l’esperit de les feministes radicals que sembla que vulguin
posar la dona per damunt de tot. Ho faig per defensar els drets de la
dona, respectant alhora els dels homes. Si no, seria caure en el mateix
error contra el qual ens manifestem.
Entre tanta reivindicació, has col·laborat en alguna causa
ambiental? He fet petites coses però em sap greu reconèixer que
no al nivell que deuria i voldria. De fet, és un tema que m’interessa
moltíssim. Sento que és un àmbit on ho estem fent molt malament.
Tampoc no tinc present que el teatre com a col·lectiu s’hagi
pronunciat al respecte. Només recordo que ens hàgim mobilitzat per
la guerra d’Irak. El teatre s’ha compromés poc en lluites que no fossin
les pròpies. I si ho mires bé, ja n’és de pròpia la defensa del medi!
Potser és la causa més comú i directa, la que hauria de moure tothom
sense distincions. No ens portem gens bé amb la Natura, i és tant
l’afecte que en rebem, les coses bones que ens dóna! Reconec que sóc
molt de ciutat i de vegades me n’oblido. Però quan estic davant del
mar m’adonc quant ens n’hem allunyat i el mal que li fem i penso, que
burros i desagraïts que som! I que poc que ens impliquem! En tenim
prou sabent que tal o qual entitat se n’ocupa, quan és la lluita que
més ens afecta.

“El teatre s’ha compromés poc en lluites que no
fossin les pròpies. I si ho
mires bé, ja n’és de pròpia la defensa del medi!
Potser és la causa més
comú i directa, la que
hauria de moure tothom
sense distincions”.

“No és veritat que no hi podem fer res, o que val més quedar-nos a casa perquè manifestant-nos ahir no hem aconseguit el que demanavem. Hem d’insistir, insistir, insistir”.
Algun aspecte que t’impacti especialment? Molts, però per dirne un, el canvi climàtic. Imagino que la Terra és sàvia i forta, i que
tindrà elements per regenerar-se, però nosaltres potser no! També em
colpegen les grans diferències entre el mal anomenat primer món i els
altres. Sembla que ara en patim les conseqüències, però em fa por
que ni tan sols rebrem la lliçó. No veig que hi hagi una conscienciació
massiva que ara el que toca és saber passar amb menys i allargar la
vida de les coses que usem. I ser conseqüents. És una contradicció que
tanta gent passi gana quan l’obesitat com a problema no para de
créixer. Són més desigualtats que hauríem de resoldre.
Doncs per què creus que no ens hi posem de veritat? Tinc la sensació
que abans hi havia més esperit de lluita, de sacrifici per canviar les
coses. Ara hem guanyat en molts sentits, però en altres d’importants
hem empitjorat. I entre tanta informació la gent està confosa, o massa
ben instal·lada en la seva còmoda classe mitjana. Falta compromís.
Potser també hi té a veure la por… Hem de lluitar contra la por! Ens
fa veure les coses diferents de com són. No és veritat que no hi podem
fer res, o que val més quedar-nos a casa perquè manifestant-nos ahir
no hem aconseguit el que demanavem. Hem d’insistir, insistir, insistir.
Sortir tots al carrer i dir què és el que no volem. Ara per exemple
tocaria fer-ho contra el projecte Eurovegas. Aquesta Catalunya no la
vull no és la meva. Per la pela no val tot. Em fa vergonya!
És per aquest sentiment de país que darrerament la teva imatge
s’associa al moviment social que ha convergit en l’Assemblea
Nacional de Catalunya? Sempre he tingut clar quin és el meu país,
sobretot a partir del dia que havia de representar una obra en
català al Poliorama i com que Blas Piñar venia a fer un míting ens la
van prohibir. Era un temps difícil en què molts companys se n’anaven
fora a fer teatre, i vaig decidir que precisament tenia un motiu molt
clar per quedar-me i lluitar contra aquest abús. Amb el temps m’he
anat sentint cada vegada més independentista i agraeixo a la gent
que mai no ha deixat aquesta lluita. Ara veig que ni autonomia, ni
estat federal. Un país, si vols tu amb fatxes, gent d’esquerres, nascuts
aquí o a fora, fet de gent de tota mena. Però el nostre. Hem estat
massa tous i massa covards. Acomplexats. Aguantant insults, mentides i
abusos. Ja n’hi ha prou! En aquest sentit l’ANC em sembla un bon camí
per fer pinya i arribar-hi u Duaita Prats, texte i fotos

Un lloc per viure: un de sol, no puc. Necessito
Barcelona i Menorca.
Un bonic record d’infantesa: els estius a la
Seu d’Urgell.
Un paisatge: el mar, on sigui.
Una obra de teatre: L’òpera de tres rals.
Un somni per complir: viatjar a l’Índia i
Nova York
El proper projecte: tenir més hores per mi.
El que més et commou: les criatures.
L’Agró Negre de DEPANA
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Gallecs
i la plana del Vallès
La major part de la biodiversitat europea està inclosa dins d’àrees
que s’utilitzen per produir aliments. Durant les darreres dècades el
canvi dràstic en la gestió dels hàbitats agroramaders ha comportat
el declivi del grup d’ocells lligats a aquests ecosistemes. Això també
és vàlid per altres grups (p.e. plantes o invertebrats).
A la plana del Vallès s’han destruït grans proporcions de terreny
agroramader i hi ha hagut processos crítics de fragmentació que no
han tingut en compte les espècies que hi viuen. Observant el mapa del
que s’ha protegit es pot albirar el futur que espera a les hectàrees
romanents no protegides d’extensions agroramaderes. Tanmateix,
la biodiversitat inclosa dins les àrees protegides a nivell europeu
depèn dels hàbitats de la plana que estan desprotegits. És el cas de
l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). La plana és una oportunitat
per espècies que han patit problemes de conservació durant les
darreres dècades: la perdiu roja (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix
coturnix), la tórtora (Streptopelia turtur), el cucut reial (Clamator
glandarius), el mussol comú (Athene noctua), etc. Durant la migració,
la reproducció i/o la hivernada la plana del Vallès és utilitzada per
espècies de l’Annex I de la directiva aus, per exemple el milà reial
(Milvus milvus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’arpella vulgar
(Circus aeroginosus), l’esparver cendròs (Circus pygargus), l’àguila
calçada (Aquila pennata), el xoriguer petit (Falco naumanni), el falcó
cama-roig (Falco vespertinus), l’esmerla (Falco columbarius), el torlit
(Burhinus oedicnemus), el gaig (Coracias garrulus), la terrerola vulgar
(Calandrella brachydactyla), el trobat (Anthus campestris) o l’hortolà
(Emberiza hortulana).
Són suficients els 7 km² de l’EIN de Gallecs per garantir la conservació
de la biodiversitat avifaunística de la plana del Vallès i de les serres
prelitorals? No. Cal una ampliació de la zona protegida dins l’IBA
139 Serres Prelitorals de Barcelona sota una figura de protecció
europea i una gestió adient del medi. Una bona gestió significa, entre
d’altres, que no desapareguin marges a velocitat vertiginosa i no
permetre usos incompatibles amb la conservació dels valors naturals.
Gallecs, una finca pública minúscula, encara no s’ha proposat per la
inclusió en la XN 2000 i s’hi practica falconeria, una pràctica que
s’usa per foragitar ocells a aeroports i abocadors. És l’únic espai
agroramader protegit de tota la plana del Vallès.
uFrancesc Xavier Macià.

Sentencia històrica en cumpliment de la Llei de Costes

EL SUPREM OBLIGA A ENDERROCAR L’HOTEL D’EL ALGARROBICO,
AL CAP DE GATA
Molt boines notícies pels amants i defensors de la natura: el Tribunal Suprem ha sentenciat fa pocs dies, que l’hotel d’El
Algarrobico, a 50 metres de la platja i en ple parc natural del cap de Gata (Almeria), s’ha d’enderrocar. La sentència no
admet recurs i ha estat qualificada d’històrica.
El Tribunal ha dictaminat que l’edifici, de 21 plantes, viola la Llei de Costes i que els responsables d’urbanisme del municipi
de Carboneras, on està ubicat, van ignorar “deliberadament” aquesta norma.
La sentència del Suprem desestima el recurs de cassació que l’Ajuntament de Carboneras va presentar contra una sentència
anterior de l’Audiència Nacional. Aquest últim tribunal va avalar l’ordre del Ministeri de Medi Ambient, aleshores dirigit per
la socialista Cristina Narbona, que establia una zona de protecció de 100 metres al tram de la costa on malgrat això s’hi va
construïr l’hotel.
Segons es pot llegir a la sentència, el projecte d’urbanització d’El Algarrobico fou aprovat el 1997, gairebé 10 anys després
de l’entrada en vigor de la Llei de Costes, i desestima l’àl·legació de l’Ajuntament del municipi, que al•legava que la llicència
d’obres de l’hotel es va concedir el 2003 i a partir des les normes subsidiàries del municipi, que fixaven en 50 metres l’espai
protegit. El tribunal, però, entén molt justament que la norma s’hauria d’haver adaptat abans a la Llei de Costes u
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UN ANY DE FUKUSHIMA I MOLTES MENTIDES
El passat 11 de març, el dia que es complia un any del devastador
terratrèmol al Japó, que va provocar 19.000 víctimes mortals i
més de 100.000 desplaçats, a més de les temibles consequències
sobre la seva central nuclear de Fukushima, a moltes ciutats i
pobles de Catalunya, com d’arreu d’Europa, a la Xina i al propi
pais nipó, es van celebrar actes en memòria de les víctimes i
de rebuig de l’energia nuclear. No oblidem que més de 80 mil
persones van ser obligades a abandonar els seus pobles i les
seves llars perque quedavan dins de l’area d’exclusió de 20 kms
en torn a la central.
Organitzat per l’activa plataforma Tanquem les Nuclears, de la
que DEPANA és membre, va tenir lloc al Parc de la Ciutadella
de Barcelona una emotiva matinal de suport a les persones i
organitzacions que dins del Japó estan reclamant el tancament
de totes les centrals nuclears del país. L’acte va incloure tot un
seguit de parlaments on es passava revista a les mentides que

el potent lobby nuclear fa servir per justificar la permanència i
l’expansió d’aquest tipus d’energia tan perillós, car e insolidari
vers les generacions futures.
També es va contactar via skype amb un jove cantant d’Osaka,
activista antinuclear, que va demanar la solidaritat dels catalans
en aquesta lluita i va culpar al govern del seu país de la
sistemàtica campanya de desinformació al respecte.
Per acabar, la nostra companya Marta Gumà va llegir el
manifest, tot concluent que “cap societat que es respecti a si
mateixa hauria de permetre l’energia nuclear”, i es va tancar
l’acte amb actuacions musicals.
En paraules de Pep Puig, amb qui conversàvem al final de la
matinal, que va reunir un nombre força reduït de persones,
“lamentablement, ens han i ens hem anat convertint en
espectadors. Cal recuperar l’esperit de lluita que teniem abans
de la transició, i passar a l’acció” uJordi Cebrián

La meritòria tasca del Centre de Fauna de Torredefussa
Un matrimoni estaciona el seu cotxe davant
del centre de fauna de Torreferrussa, un
edifici d’aspecte funcional, que s’erigeix
enmig de camps de cultiu, a uns quatre
quilòmetres de Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental). Els visitants avisen un dels
treballadors del servei, que els acompanya
fins al maleter del seu vehicle. En treuen un
voltor. L’animal està ferit i la parella l’ha
recollit durant una excursió per la muntanya.
“Van suspendre totes les activitats que tenien
previstes per al cap de setmana per poder
portar-lo fins aquí”, destaca Joan Maymé,
encarregat del centre.
Com aquest carronyer, Torreferrussa va
atendre l’any passat un total de 7.083
animals, que sumats als 2.920 que van
arribar als centres de Vallcalent (a Lleida),
els Aiguamolls (a Castelló d’Empúries,
Alt Empordà) i el Canal Vell (a Deltebre,
Montsià) van suposar un rècord històric
d’ingressos en aquestes instal•lacions.

Sacrifici
El que arriba avui ferit és un esparver. Té
un orifici sagnant a l’ala esquerra i gairebé
no es mou. Fins i tot respira amb dificultat.
L’animal no es podrà recuperar i el sanitari
opta per sacrificar-lo. “Només ho fem amb
els que no podran sobreviure en llibertat”,
indica Molina. Segons dades del 2010, un
total de 623 dels més de 5.000 exemplars
que van passar per Torreferrussa van
acabar sent sacrificats. “A l’estiu, han arribat
a portar-nos fins a cinc animals en un sol
dia. Una circumstànci així suposa gairebéun
col•lapse per a un centre com el nostre”,
assenyala Maymé.
Més de 700 fringil·lids
L’any passat, la majoria dels animals que
van arribar als centres de fauna hi van ser
dipositats pels Mossos d’Esquadra o per la
Guàrdia Civil. Havien estat decomissats. Un
dels contingents més importants va ser el de

més de 700 fringíl•lids, les diferents espècies
d’aus cantaires (pinsans, caderneres, verdums
i passerells) que van ser incautades als seus
propietaris després d’haver estat caçades
de manera il•legal. “Són, possiblement, uns
dels animals més difícils d’alliberar. Han
viscut tants i tants anys tancats en gàbies,
que pràcticament se’ls ha d’ensenyar a ser
lliures”, explica Maymé.
Encara que els responsables de controlar
la fauna exòtica a Catalunya són els
ajuntaments, els centres de recuperació
d’animals autòctons també reben desenes
de mamífers, aus i rèptils forans, que, en
cas de ser alliberats, podrien haver acabat
per convertir-se en espècies invasores. A les
instal•lacions dels Aiguamolls de l’Empordà,
només l’any passat, hi van arribar 152
exemplars de visó americà i 113 més van
ser dipositats a les de Torreferrussa. Lloros,
iguanes, serps diverses, cotorres argentines,
tortugues de Califòrnia o de Florida... u
L’Agró Negre de DEPANA
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DEPANA ha presentat al Consell
Comarcal del Maresme la
“CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
ADREÇADA ALS RESTAURADORS
DEL MARESME, PER DONAR SUPORT
A LA XARXA DE PRODUCTES DE LA
TERRA DE LA COMARCA”.
Es tracta d’un projecte petit, però
ben interessant, d’uns tres mesos de
durada, que està pensat en la línia
del Projecte “Parc a Taula”, i del que
al proper número us en informarem
abastament.

20 ANYS DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LA GENERALITAT
El proppassat dia 7 de març va tenir lloc un senzill acte
commemoratiu del vintè aniversari de la creació del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
en un annex del Palau de la Generalitat, amb intervencions del
Hble. Conseller Lluís Recoder, del Dr.Martí Boada i de Ramon
Folch, entre d’altres. De fet, però, l’acte tenia un objectiu ocult
que no era altre que homenatjar la figura de qui va ser el
primer conseller de Medi Ambient, n’Albert Vilalta, i també qui
va deixar el llistó més alt pel que fa a les polítiques ambientals
del nostre país, en un moment crucial en què el desenvolupisme
desenfrenat tenia molts pocs contrapesos.
Afortunadament, tant les gestions directes d’en Vilalta com
les ajudes que donà a les entitats d’estudi i defensa de la
natura, aglutinades llavors entorn de DEPANA, van permetre
atemperar una mica i reconduir nombrosos projectes i iniciatives
potencialment lesives per al Medi Ambient, alhora que se
n’impulsaven d’altres de ben crucials, com ara el Pla d’Espais
d’Interès Natural, reivindicat per la nostra entitat d’ençà la seva
creació el 1976, el Pla de Sanejament i l’aplicació pionera dels
Estudis d’Avaluació de l’Impacte Ambiental, entre molts d’altres.
Per més que en nombrosos projectes DEPANA tingué una visió
crítica, no és menys cert que la perspectiva dels anys permet
valorar en la seva justa mesura la importantíssima tasca que
desenvolupà el llavors conseller, en donar joc a les entitats
ecologistes i encarrilar, almenys formalment, molts procediments,
a la vegada que aconseguia minimitzar força activitats amb un
important impacte potencial sobre el medi. u Joan Maluquer

Els llops marins de xile, amenaçats

L

a caiguda dràstica de les captures de pesca en les
costes xilenes ha portat a la ruina a més de 10 mil
persones, vinculades directament o indirectament a
aquest ofici. I davant aquest drama humà, s’ha trobat
un fàcil responsable: els llops marins Otaria flavescens,
les poblacions dels quals han augmentat en les darreres
dècades.
El govern xilé, esperonat per aquest lobby industrial, s’ha
compromés a reduïr de manera significativa el nombre
d’aquest animals donant-los caça utilitzant xarxes, o
simplement disparant-los des de barques, i destinar els
seus cosos a la fabricació de farines.
L’omissió
El que s’amaga a l’opinió pública és que ha estat la
mateixa industria pesquera, amb els seus mètodes de
captura masiva i indiscriminada, l’autèntica responsable
d’aquesta davallada en les captures. Les entitats
conservacionistes xilenes alerten sobre un projecte tant
exterminador, i animen als consumidors de tot el món a
replantejar-se la conveniència de comprar salmó criat
en piscifactories xilenes uJordi Cebrián, text i foto
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activitats
LES ACTIVITATS DE DEPANA DE NOVEMBRE A MARÇ
Per Jordi Cebrián

De rius, petjades, ocells
i pedres venerables

AL

Delta del Llobregat tenim molt
per aprendre, tant des del punt
de vista naturalístic com humà,
però malauradament també molt per lluitar
ateses les contínues agressions que amenacen aquest fràgil territori on encara es pot
sentir el repic de la natura.
De la mà d’en Raúl Bastida, gran coneixedor
de la zona i la seva problemàtica, hi hem
seguit fent sortides de reconeixement. Així, el
5 de novembre es van visitar el tram del riu
Llobregat a la nova desembocadura i la coneguda como Riera Vella, l’antiga llera del
riu abans de que fos desviat 2 kms al sud, i
que ara, atès el seu abandonament temporal, ha recuperat de forma natural un mantell
vegetal i s’hi han format uns bassals d’aigua
dolça on torna a bullir la vida.

“Els pradells aquàtics que han
colonitzat la llera acullen una nodrida
població. Les autoritats portuàries
maleixen aquesta inoportuna
resurecció de vida…”
Com ens explica en Raúl a la seva crònica:
“Els pradells aquàtics que han colonitzat
la llera acullen una nodrida població de
macroinvertebrats i peixos, que alimenten
una interessant comunitat d’ocells, com ara
martinets menuts i blancs, bernats, blauets,
aixi com fotxes, diversos ànecs i tortugues
d’aigua autòctones. El bosquet d’eucaliptes
que ombreja aquesta llacuna dóna refugi
al dormider de corbs marins més gran del
delta. Les autoritats portuàries maleixen
aquesta inoportuna resurrecció de vida
que ha retardat les obres previstes per
fer passar els accesos ferroviaris al port
de Barcelona, tot trinxant aquesta nova

zona d’aiguamoll. Tanmateix, i encara
que el Tribunal Suprem va declarar nul el
desviament del Llobregat, les mateixes
argúcies legals que van permetre la seva
execució podrian permetre també soterrar
per sempre aquest sorprendent racó del
delta”.
El regal d’una cotxa fumada
En aquesta sortida, la sorpresa va ser la
troballa d’un exemplar de cotxa fumada
de plumatge totalment blanc, el que es
coneix com un cas de leucisme.
El dissabte 17 de desembre el protagonisme de la sortida al delta el van tenir
els camps de cultiu, amb un recorregut
per l’àrea al voltant de Can Dimoni. Al
bell mig d’aquesta horta es va poder
admirar una taca de bosc de ribera
molt ben conservada i la sort va fer que
ensopeguéssim amb un eriçó despistat,
que normalment a aquestes alçades de
l’any hauria d’estar hivernant.
El diumenge 22 de gener s’hi va celebrar
el segon cens d’ocells hivernants fòra dels
espais protegits. La vintena de partipants
es van repartir en sis grups per diferents
espais: diversos trams del riu Llobregat,
les zones agrícoles de Can Dimoni i
Reguerons, la zona de Can Trabal, la
pineda de les Maioles i la zona de litoral
a Gavà.

Les 95 espècies vistes al delta del Llobregat en espais no protegits, donen fe
de la seva importància biològica.
A destacar la presència de dos flamencs i
de fins a 23 ànecs blancs al riu Llobregat, un
bec d’alena, un àguila calçada volant per
sobre de Can Dimoni, on no van faltar a la

1
cita un grup de torlits, una arpella pàl·lida
a Reguerons... En total, 73 espècies que
amb les prospeccions portades a terme
entre el 10 i el 21 d’aquest mes, pujarien
a 95 les que utilitzen aquests espais del
delta no protegits, la qual cosa dóna fe
de la seva importància biològica.
El diumenge 26 de febrer i amb la
participació d’una vintena de persones,
es va fer una actuació consistent en
l’eliminació de plantes invasores a la
pineda de les Maioles, Gavà. L’espècie
triada va ser el miraguà de jardí
Araujia sericifera, una planta enfiladissa,
originària de l’Amèrica tropical, que
s’escampa com la pólvora pels tancats, les
bardisses i els marges dels boscos.
El·liminar la ‘planta cruel’
També es coneix com ‘planta cruel’
perque les papallones que les polinitzen
en queden atrapades dins les flors a
causa d’un làtex que contenen i moren
extenuades intentant escapolir-se’n. Va
resultar relativament fàcil d’arrencar, tot
tirant de les flexibles tiges com si fos un
cable soterrat al llit del bosc, però de
vegades estaven massa subjectes a les
branques i es va requerir de més esforç.
Juntament amb el miraguà es van eliminar
algunes iuques, un pitosporum i hi ha qui
es va atrevir amb una petita Cortaderia.
Al cap d’avall es van acumular fins a 6 m3
de matèria vegetal.
A més d’aquesta, es fan fer altres
actuacions forestals, no només eliminació
d’ivasores, també de control i millora
d’actuacions anteriors, a diferents punts
de la serra de Collserola.
Molins de vent i ruines iberes
el dissabte 19 de novembre es va fer una
agradable passejada per l’espai natuL’Agró Negre de DEPANA
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activitats
ral de les Obagues del Riu Corb, i amb la
presència d’un tècnic de la Institució catalana
d’Ornitologia ICO es va analitzar l’impacte
que els camps d’aerogeneradors, freqüents
a la comarca, tenen sobre les poblacions
d’ocells rapinyaires.

Amb el nostre consoci Jordi Vela,
membre del Museu Arqueològic de
Catalunya, vam el jaciment iberic
del Molí d’Espígol, que constituiex
un dels exemples d’urbanisme més
desenvolupats entre les poblacions
dels ilergets.
El diumenge 27 del mateix mes de novembre, i de la mà del nostre consoci Jordi Vela,
membre del Museu Arqueològic de Catalunya, vam visitar l’interessant jaciment iberic
del Molí d’Espígol, prop de Tornabous, que
constituiex un dels exemples d’urbanisme més
desenvolupats entre les poblacions dels ilergets, comunitats iberes de les terres de Ponent. Sota una boira densa i freda que no es
va difuminar en tot el día, per la tarda ens
vam apropar a l’estany d’Ivars, on cal fer esment de les espectaculars concentracions de
corbs marins reposant tots junts sobre troncs
secs que emergeixen de l’aigua prop de la
riba.
El cap de setmana 28 i 29 de gener
l’objectiu van ser les petjades sobre la
neu. Una desena de valents expedicionaris
van pujar des d’el bonic poblet de Son
del Pi fins el refugi del Plà de la Font, a
2015 m.a. Guiats pel gran coneixedor de
rastres que és en Ignasi Batet, l’ascens va
ser per un paisatge de muntanya hivernal
però sense una sola taca de neu, per la
qual cosa no es van poder emprar les
raquetes de neu.

Les raquetes de neu van resultar
indispensables per caminar, i els
rastres de diferents criatures de
quatre potes, així com dejeccions
diverses i esgarrapades als troncs
dels arbres, van ser acuradament
analitzades i identificades.
Però a mitja tarda els núvols van fer acte
de presència i la neu va començar a caure
de valent, tot tenyint de blanc pur el que
fins feia poc era d’un verd groguenc
esmorteït. A les inspeccions posteriors, les
raquetes van resultar indispensables per
caminar sobre una neu tova i abundant,
i els rastres de diferents criatures de
quatre potes, així com dejeccions diverses
i esgarrapades als troncs dels arbres,
van poder ser acuradament analitzades i
identificades.
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Del Ter a la Tordera
Les ribes del riu Ter, a les rodalies de
Manlleu, van ser l’objectiu d’aquesta nova
sortida, a la que es van apuntar unes 15
persones. Amb el biòleg Marc Ordeix es

activitats
va visitar en primer lloc el Museu tèxtil de
Manlleu, i en especial l’exposició de fauna
i flora fluvial. Malgrat la forta fredorada,
que quedava ben palesa en els trams
glaçats del Ter, es van recòrrer sectors de
bosc de ribera, comentant diferents aspectes
de la dinàmica del riu i les actuacions de
millora que s’hi fan. És el cas de les petites
escalinates construides a les preses per que
els peixos puguin remuntar les aigües, o de
caixes que afavoreixen que superin desnivells
de més de 40m. Les larves que es troben a
les aigües permeten establir l’estat de salut
del riu: la presència de larves d’espiadimonis
revelarien el màxim grau de puresa.
Vegetació adormida i dos castells
El dissabte 18 de febrer i també amb una
quincena llarga de participants, varem anar
a Vallespinosa. De neu n’hi havia només petites clapes en alguns racons ombrejats; en
canvi, com ens comenta en Romà Rigol, guía
de la sortida, “la vegetació estava tot adormida o abrusada, llevat d’algunes floracions
de romaní i foixarda, els camps de cereal eren
de color d’oliva bruna. Fins i tot la gatosa, mig
acovardida, mostrava només algunes flors esparses”. L’excursió va incloure la visita de dos
castells mig ensorrats destacant sobre altius
turons embosquinats, el de Selmella i el de
Saburella.
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A la visita dels estanys de Sils es van
poder fer interessants observacions
ornitològiques, d’anecs, martinets,
becadells, una primera aguila
marcenca, i la recompensa que
suposa poder detectar un dels
màxims tresors de l’espai, el picot
garser petit...
El diumenge 5 de març i amb una participació desbordant de prop de 30 persones, a
la visita dels estanys de Sils es van fer interessants observacions ornitològiques d’anecs,
martinets, becadells, una primera àguila
marcenca travessant l’espai a mitja alçada,
i la recompensa de poder detectar un dels
màxims tresors de l’espai, el picot garser
petit, recitant el seu estrident cant des de
l’escorça d’un freixe moribund.
Al delta de la Tordera els protagonistes van
ser els ocells marins, gavines de cinc espècies,
incloses la gavina menuda i la corsa, baldrigues, corbs marins i mascarells localitzats
mar endins... i el final de festa d’un picot verd
saludant-nos amb la seva cridòria histèrica
des de la nua verticalitat d’un pollancre.
uJordi Cebrián, amb aportacions de Raúl
Bastida i Romà Rigol
LES IMATGES I ELS SEUS AUTORS
1. Erinaceus europaeus (Eio Ramon)
2 i 3. Sortida al Ter (Jordi Cebriàn)
4 i 5. Petjades a la neu (Pau Monzoncillo)
6. Cens d’ocells al delta (Roberto Negro)
7. A Can Dimoni (Eio Ramon)
8. Molí d’espígol (Jordi Cebrián)
9. La miraguà (Eloi Figueras)

9
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AGROMANIACS

CARTA OBERTA ALS AGROMANIACS
Barcelona, a 30 de març de 2012.
Amics agromaniacs,
Arribats a aquesta pàgina de la nostra revista L’Agró Negre, que feliçment ha
assolit la seva vintena edició, potser us haureu adonat en el solitari anunci que
heu hagut d’esperar fins aquí per trobar. El fet, lluny d’obeir a un canvi de
concepte per la nostra part, és una conseqüència més dels actuals temps de dificultats econòmiques que porten a les empreses a reorientar les seves polítiques
publicitàries. Des d’aquí, tal com ja ho hem fet personalment, només podem
agrair els anunciants que des d’un principi ens han estat fidels i que ara ens han
deixat, el llarg camí recorregut al nostre costat.
La revista va ser concebuda com un servei gratuït pels associats de DEPANA i
demés destinataris directes de la mateixa, que la rebeu còmodament a les vostres cases. Gratuïta va néixer, i així, si ha de ser el seu destí, morirà. Aquesta
gratuïtat no se li amaga a ningú que, per DEPANA, significa una despesa tant
prioritària per la seva finalitat, com considerable en el pressupost, que assumim
amb el gust i la responsabilitat de qui sap que està complint amb els objectius
d’educació ambiental, divulgació i conscienciació que, des d’un principi, tant la
Junta Directiva com el Consell de Redacció ens hem joiosament imposat. Fins
quant? El temps, els col•laboradors grans o petits (sense eufemismes, diguem-li
anunciants), i els ajuts interns i externs que entre tots siguem capaços de generar, ho diran.
“Entre tots”no ha estat escrit perquè sí, com tampoc és perquè sí que aquest text
aparegui a la pàgina de la secció que anomenem “agromaniacs”: la revista és
de tots i per tots, i qualsevol idea, suggeriment, o aportació de contactes que ens
pugueu fer arribar (depana.agronegre@gmail.com), seran molt ben rebuts.
Per la nostra banda, no és poc el que podem oferir a un possible anunciant:
un producte editorial que arriba via correu a mans de més de mil destinataris
directes, amb uns continguts actuals i l’associació a valors tant positius com són
la sostenibilitat i l’amor pel planeta.
Esperem que ens ajudeu a donar llarga vida a aquest ocell que va trencar la
seva closca fa sis temporades, i que vol seguir recorrent el camí cap a les vostres mans un munt d’anys més.
Endavant sempre,
La Direcció de L’Agró Negre

EL LLIBRE

EL WEB

ESPAÑA, CAPITAL PARÍS. ORIGEN Y APOTEOSIS DEL ESTADO
RADIAL: DEL MADRID SEDE CORTESANA A LA “CAPITAL TOTAL”

Bel, Germà. 2010 Ediciones Destino

AMFIBIS I RÈPTILS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
http://phobos.xtec.cat/amontori/index.php

Per què el primer tram d’AVE que es va construir a Espanya va ser Madrid –
Sevilla? Sabíeu que Espanya és el segon país del món amb més quilòmetres
d’alta velocitat ferroviària, només superat per la Xina? Quin és l’origen de les
autopistes de peatge?
Aquestes qüestions i d’altres són àmpliament desenvolupades en aquest llibre
que tot i haver-se publicat fa un parell d’anys, continua sent plenament actual.
Estructurat en sis capítols, epíleg i un apèndix d’articles publicats en diversos mitjans de comunicació escrits, Germà Bel busca en primer lloc els orígens
històrics del centralisme en les infrastructures i per això conclou comparant
Madrid amb la “capital total” que ha esdevingut París. En els següents capítols
desenvolupa aquesta idea aportant dades de diferents àmbits: ferrocarrils,
autopistes, alta velocitat ferroviària i aeroports. L’evidència tan repetida de
com el centralisme polític pot condicionar l’econòmic pot induir al lector a pensar en un cert biaix de l’autor, però les ingents dades aportades al respecte
no deixen gaire marge a l’especulació u Toni Aparicio

Molta gent que hagi anat al Delta del Llobregat, haurà
vist ocells i potser recordarà els noms d’algunes espècies,
o fins i tot sabrà diferenciar-ne de semblants. Ben pocs,
però, ho faran dels amfibis o els rèptils. Fugissers, escassos, exterminats o menystinguts, són un grup faunístic no
menys important i la seva presència és necessària per un
correcte equilibri de l’ecosistema.
Partint d’un projecte sobre l’estat actual dels amfibis i
rèptils autòctons i introduïts del Delta, Albert Montori exposa els resultats amb fitxes individuals i fotos, descrivintne les característiques, la distribució mundial, les amenaces i el seu hàbitat i distribució al Delta amb mapes
d’abans i després de 2000. Un recull de notícies sobre
l’espai i enllaços, complementen aquest web u T.A.
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converses amb ELS NOSTRES SOCIS
www.eduardsoler.org/
blocs.mesvilaweb.cat/ESOLERC

EDUARD
SOLER
Desmitifico aquella
‘Àfrica que t’enganxa
per sempre’

L’Edua la regió de Kivu, al nord de la RD del Congo, on la gent viu el dia a dia amb el conflicte armat del ColTan,
que la cobdícia de les multinacionals dels mòbils no té cap interès en solucionar.

S

i a algú li demanes quina observació naturalística, per emotiva o impactant, recorda en especial, les respostes solen ser
de l’estil de “un tigre a un Parc Nacional indi”,
“els jocs de les balenes a la Patagònia”, “una
nit estelada al desert”, etc, etc...
Però de l’Eduard Soler Cuyàs, profesor de
Bioètica Farmacèutica a la UB i de Biomedicina i Indústria Farmacèutica a la UPF, en vaig
rebre una que em va sorprendre, que em va
generar un punt de sana enveja: “el cant i els
xiscles dels merlots urbans”.
Actuar i pensar globalment
L’Edu Soler és President de la Federació
Catalana d’ONGD, a la Coordinadora Española de ONG, la Coordinadora Europea
d’ONGD, etc...com a expert en Farmacoepidemiologia ha viatjat i viatja sovint per
multitud de països, i molt en especial als africans en situacions de conflictes. Actualment és
responsable de Projectes de Cooperació de
Farmacéuticus Mundi. Sembla talment com
si hagués estat capaç de canviar el “pensa
globalment i actua localment”, per “actua i
pensa globalment alhora” amb la seva capacitat de treball i esperit crític i positiu. Ha
produït per TV2 el documental “El medicament, un dret segrestat” que ha generat polèmica i un notable ressò mediàtic. És tertulià
a Com Ràdio, al “totsxtots-Solidària”, i membre de Junta de Justícia i Pau.
Objectius comuns
Durant la nostra conversa hem pogut constatar una coincidència entre els objectius comuns
de les entitats de cooperació i les de defensa ambiental: tots intentem treballar per una
Justícia global (sense més adjectius)...sigui
ambiental, alimentària, sanitària, educativa,
distributiva i d’alguna manera contra la mal-

versació de recursos, contra la pobresa.
Em parla apassionadament, i en això es mostra radical, de la poca capacitat del moviment ecologista per transmetre un missatge
de canvi de model social, amb el perill de
quedar-nos amb la reducció proteccionista,
amb compartiments estancs. I esmenta com a
exemple la defensa aferrissada d’un espai
natural utilitzant l’icona de la “alosa becuda”,
però amb la greu contrapartida d’haver de
suportar desprès un innecessari i insostenible
aeroport. Penso que té raó.
“I ara ens haurem d’avergonyir si ens cau al
damunt l’EuroVegas. Si la societat civil no actuem, si no utilitzem el potencial que ens poden donar les aliances entre diferents sectors,
aviat ens passen el corró pel damunt i ens
deixen xafats”, afegeix.
Al Congo del ColTan
Darrerament l’Edu ha estat a la regió de
Kivu, al nord de la RD del Congo, on la gent
viu el dia a dia amb el conflicte armat del
ColTan que la cobdícia de les multinacionals
dels mòbils no té cap interès en solucionar.
“Sento haver-ho de dir, però jo desmitifico
aquella ‘Àfrica que t’enganxa per sempre’,
la d’algunes agències de viatges d’aventura,
la de les visions parcials que idealitzen solament allò que alguns han volgut veure, i no
em refereixo pas als paisatges, és clar. Això
sona molt bonic, però solament ho podem dir
els que, si volem, tenim bitllet de tornada a
casa, entre els quals hi ha molts missioners
que jo conec i que admiro, però no pas la
gran majoria d’africans”.
Neurociència i trascendència
L’Eduard té molt avançats també els estudis
de Teologia, que estudia on line i sembla inevitable parlar de fe i raó, o de fe i ciència,
que ve a ser el mateix. “Cada cop sembla

D’una extensa família de farmacèutics
que ja entra a la cinquena generació,
l’Edu dedica una part molt important
de la seva vida professional al voluntariat en entitats de cooperació internacional, assumint càrrecs directius.
Actualment és responsable de Projectes de Cooperació de FARMAMUNDI.
més allunyada la ratlla que cal travessar
voluntàriament per passar de la ciència-raó
a la fe, però sempre hi haurà una ratlla. La
cosmovisió, la germanor còsmica ens ajuda
molt, però hi ha alguna cosa més. La neurociència fa encara més admirable aquesta
obra magnífica de l’evolució natural que és
el cervell humà, però tampoc no ens explica
la transcendència”.
I evidentment em parla també de les grans
multinacionals farmacèutiques, de com han
fet possible, solament mirant pels seus interessos, que la nostra sigui “una societat medicalitzada fins a l’absurd, mentre que tanta
gent al món no té accés als medicaments elementals”. Aquesta és una de les lluites que du
a terme des de Farmamundi i que també ha
tractat personalment amb la Teresa Forcades, la monja activista que vàrem entrevistar
a L’Agró Negre.

Em parla apassionadament, i en això
es mostra radical, de la poca capacitat del moviment ecologista per
transmetre un missatge de canvi de
model social, amb el perill de quedarnos amb la reducció proteccionista.
Ha passat ja més d’una hora ben llarga i les
voluntàries i voluntaris del “Grup d’Activitats”
de DPN encara segueixen reunits, treballant
l’Agenda del proper trimestre, “actuant localment”. L’Edu mira el rellotge i comença a
desplegar la seva bicicleta urbana amb la
qual arriba a tot arreu.
Moltes gràcies, Edu!
uJoan Cuyàs Robinson
L’Agró Negre de DEPANA
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VALL DE SANTA CREU. Aquest petit poble d’origen medieval està
en una vall coronada pel conjunt històric del Monestir de Sant Pere de
Rodes. Paisatge privilegiat del terme municipal del Port de la Selva,
quan es va declarar el Parc Natural del Cap de creus (mitjançant Llei
del 1998), va quedar-hi integrat com a sòl no urbanitzable. No se
sap ben bé per quines causes, des d’aquell moment es va començar
a repetir com un soroll de fons que hi havia una
errada urbanística. D’aquesta forma es van ordir
complicadíssimes argumentacions jurídiques per,
en temps del tripartit, finalment aprovar al 2004
el nou Pla d’ordenació urbana municipal que va
determinar que la Vall era sòl urbà.
A banda de cenyir el nucli preexistent fora
del Parc, se li va donar una mica de coixí per
créixer, cosa que permetia construir una dotzena
de noves cases en aquest assentament. Gràcies
al posicionament ferm d’una part dels veïns, que
van endegar una solitària lluita judicial, es van
dictar dues sentències del TSJC el 2009 que van
dictaminar que la Vall havia de seguir sent sol no
urbanitzable.
Els magistrats van aplicar el seny que deriva de
la legalitat: si una llei va protegir íntegrament la
península del Cap de Creus, només una llei podia
modificar-la. Aquest indret amb valor històric i
cultural, rodejat de Parc Natural per totes bandes,
retornava de facto al mateix règim especial de sòl
no urbanitzable que tenen els altres llocs edificats
enclavats dins del Parc com ara la Guillola,
Montjoi, Perafita o Jòncols. El TSJC garantia tot
allò edificat existent però impedia el creixement
en taca d’oli del nucli.
Quan tot semblava dat i beneït i tothom ja havia
assumit allò decidit pel més alt Tribunal Català, vet
aquí que van començar els vents del canvi...
Efectivament, fa uns mesos va aparèixer aquesta
obra magna de la història jurídica catalana
coneguda popularment com a ‘llei òmnibus’, que
ha marcat un abans i un després en la consideració
de moltes matèries que gestiona el Govern autonòmic. La mutilació
del Parc Natural va positivitzar-se en l’episodi dos, dels quatre que
ha tingut aquesta norma: la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa que pretén
“introduir en l’ordenament jurídic les reformes administratives i
normatives necessàries amb la finalitat de simplificar els procediments

i millorar la regulació normativa” i “reduir i clarificar la legislació a fi
que sigui més accessible i entenedora per als ciutadans, que són els
destinataris últims de la norma, i poder contribuir a la simplificació
administrativa”. És obvi que causa una radical estupefacció pensar
que exhumar una pretesa errada urbanística que ha restat en estat
de latència 14 anys per reduir la protecció dins d’un Parc té alguna
cosa a veure amb “fer més accessible i entenedora
la normativa als administrats”…
Ara tot ha tornat al seu lloc. I és que no pot ser que
els tribunals dirimeixin a favor de la protecció de
la natura. És un mal exemple que, com no podia
ser d’una altra manera, ha estat esmenat pel nostre
benvolgut i estimat Parlament a aquesta colla de
gent que impedeix que l’economia del país es
recuperi. I és així com, 14 anys després, quan no hi
quedava un bri de controvèrsia, es retalla el Parc
per permetre construir una dotzena de cases més
en aquest poblet altempordanès.
Ha passat el mateix que amb la caça de fringíl•lids:
el futur del país en depenia i sense aquestes
regulacions corríem el rics d’empitjorar greument.
Quan ja no existia polèmica, ha sortit aquest afer
com qui no vol la cosa. Sota el brogit de la crisi
sempre hi ha qui recull beneficis. Aprofitant les
clàssiques cortines de fum que coneixem (com el
pacte fiscal, els dolents que estan a Madrid, etc),
sempre hi ha qui està despert en defensa dels seus
interessos particulars i algú que, en nom de tots ,
està disposat a ajudar-lo.
I no cal patir. Les aigües han tornat d’allí on mai
haurien hagut de sortir, a la pau existencial que
se’ns ven des de la política actual que considera
qualsevol cosa que soni a preservació dels recursos
naturals o del territori com un greuge i un retrocés
(com sempre se’ns ha dit, clar). Com ja vam dir, són
decisions que purament polítiques, per molt que
s’intentin disfressar. No cal ser molt sagaç per
entendre com està la protecció del patrimoni
natural: dividit entre dues conselleries que
pugnen a veure qui el margina amb més encert. Ens hem arruïnat
omplint el país de ciment i sembla que seguim pas a pas per
la mateixa drecera, encara que aquest pugui semblar un cas
anecdòtic. Tot sigui per Catalunya, de la qual, davant la nostra
indiferència com a ciutadans, cada de en queda menys. No obstant
tot plegat, la Vall, sempre serà la Vall... u Lluís-Xavier Toldrà

