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Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

TOTS CONTRA EL PROJECTE CASTOR

E

l projecte Castor és un dipòsit estratègic artificial de gas natural situat davant de les costes de Castelló i
Tarragona, creat per l’Estat espanyol aprofitant un antic jaciment petrolífer esgotat en els anys 70, amb
l’objectiu de suplir la demanda energètica de gas natural en cas d’escassetat o cessament de les importacions.
Des que el 16 de maig de 2008 el Consejo de Ministros n’atorgara a Escal UGS la concessió de l’explotació,
Castor despertà l’oposició dels ecologistes i el recel de moltes persones que l’intuïen com a perillòs. Els gairebé 400 sismes enregistrats els darrers mesos han confirmat aquestes sospites, desencadenat la movilització
ciutadana i finalment el posicionament del Govern català, que aquest novembre aprovava la petició al govern de
l’Estat espanyol de l’aturada definitiva del projecte si la seva activitat no ofereix el 100% de seguretat.
NOTA DE PREMSA DE LA PCDTS
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia expressa la seva satisfacció
per la unanimitat demostrada, el passat dia
21/11/2013, per totes les forces polítiques
del Parlament de Catalunya, a l’hora
d’expressar el rebuig del projecte Castor
d’emmagatzematge de gas natural.
Aquesta moció ha vingut setmanes després
que les Corts Valencianes aprovessin,
també per unanimitat, una altra moció
en termes semblants en relació al mateix
projecte. Un autobús amb simpatitzants,
regidors d’Alcanar i Ulldecona, i
membres de la Plataforma Ciutadana vam
desplaçar-nos, tots junts, fins a Barcelona
per veure en directe el debat i la votació.
En la moció, presentada
al Parlament de Catalunya
per la diputada del grup
Parlamentari
d’Iniciativa
per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa,
Hortènsia Grau, amb la
incorporació de diverses
esmenes presentades pel
Grup Mixt, pel grup de
Convergència i Unió i pel
grup de Ciutadans, es va
aprovar la petició al govern de l’Estat de
l’aturada definitiva i permanent del projecte
Castor si aquesta activitat no ofereix el cent
per cent de seguretat, com ja va anunciar
el Ministre d’Indústria, Energia i Turisme;
així com la utilització dels mecanismes per
conèixer i aclarir les causes que han portat
a la situació actual, així com la depuració
de les responsabilitats tècniques i polítiques.
Aquesta moció també demana al Govern de
l’Estat i a l’empresa promotora del projecte,
que consideri els ajuntaments d’Alcanar,
Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, la
Sénia i altres municipis catalans afectats
pels terratrèmols, així com la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia,
com a part interessada en el procediment.
Introduïts com a punts transaccionals per
altres forces parlamentàries, es demana al
govern de l’Estat i al Consell de Seguretat
Nuclear el compliment de les instruccions
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tècniques de protecció sísmica de les
centrals nuclears de Catalunya; així com
que es faci públic, tan bon punt sigui lliurat,
l’informe tècnic definitiu elaborat per l’Institut
Geològic i Miner d’Espanya, en relació amb
la seguretat de la planta marina, donada
la seqüència dels terratrèmols produïts per
la injecció de gas en aquestes instal·lacions.
I es demana al Banc Europeu d’Inversions que
iniciï una investigació per determinar si la
tramitació i continguts del projecte Castor hi
ha hagut negligències, falta de transparència
i d’adequació a directives europees, així
com que la Comissió Europea verifiqui que
no s’han produït activitats incompatibles
per les empreses que hi estaven obligades,
d’acord amb la directiva sobre normes
comunes per al mercat
interior de gas natural.
El fet que suposa haver
rebut aquest suport unànime de totes les forces
polítiques del Parlament
de Catalunya, ha estat una
gran passa per a la nostra
associació, durant molt
de temps acostumada a
trobar les portes tancades
de moltes administracions
que no volien escoltar que aquest projecte
era totalment inviable i insegur, com així
s’ha acabat demostrant. Ara, finalment, la
nostra veu ha estat escoltada pels nostres
representants autonòmics.
Però aquest no és únicament un guany de la
nostra associació, sinó una victòria de totes les
persones que no ens vam deixar enganyar
pels “cants de sirena” del projecte Castor u
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
Si voleu consultar la Moció 58/X del
Parlament de Catalunya, sobre el projecte
Castor d’emmagatzematge de gas, Tram.
302-00090/10:
http://ebreexpres.com/wp-content/
uploads/2013/11/moció.pdf
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EDITORIAL

U

ACTIUS I FENT CAMÍ

n breu parèntesi, una pausa en l’activitat, la que sigui, tenint a la vista la
feina feta i el recorregut deixat enrere, serveix per reflexionar amb serenor.
Lluny de suposar una malversació de temps, és un exercici saludable que facilita
la sana i constructiva autocrítica, l’afirmació de l’autoestima i l’entusiasme per
reiniciar decididament la marxa.
Aquesta reflexió pot fer-se a títol personal, això és important, però també és
aplicable a un col•lectiu com el nostre que s’esforça a fer camí treballant per
uns objectius difícils d’assolir, des del ferm convenciment que els interessos
generals han de prevaldre sobre els particulars. I una eina molt vàlida per difondre i donar a conèixer on volem anar i com ho fem és l’Agró Negre, del qual
teniu a les mans el número 25.
Sabem prou bé que a l’hora de valorar determinades xifres o dates com els
aniversaris, no podem evitar fer-ho amb un cert convencionalisme, però que
una publicació, en l’elaboració de la qual intervenen tantes persones des del
voluntariat, amb un nivell d’exigència i amb professionalitat, hagi arribat a
un número com aquest, fa certa patxoca com indicador de continuïtat d’etapa.
No ens hem d’estar pas de dir-ho. Sense oblidar que al llarg de l’existència de
l’entitat, amb formats i capçaleres diverses, DEPANA ha aconseguit editar,
sempre puntualment, alguna publicació periòdica.
Cada quadern del nostre “agronet”, vol ser el resultat d’un difícil equilibri
entre informació rigorosa i objectiva, sensibilització, denúncia, opinió oberta,
coneixement científic i aquell punt d’al•licient gràfic que el farà de bon mirar i
de millor llegir.
Benvolgudes lectores i lectors, ja ho sabeu: agrairem el vostre ajut, comentaris
i aportacions. Podeu utilitzar qualsevol dels nostres mitjans de comunicació.
I això és vàlid també si accediu a la versió digital entrant a www.depana.org, o
bé amb el codi QR per a smartphones, que ja figura a la contraportada.
Moltes gràcies pel vostre suport. Us desitgem un Bon Nadal i un 2014 millor
per a les persones i la Natura u

RENOVACIÓ DE LA
JUNTA DE DEPANA
El proper mes de març tindrà lloc
l’Assemblea anual de socis i sòcies de
DEPANA. Després de quatre anys en
exercici i d’acord amb els Estatuts, cal
renovar l’actual Junta, que deixarà ja
de funcionar tal i com està.
Durant aquests anys, que no han
estat pas fàcils però sí molt intensos
en activitat, hem hagut de fer front i
adaptar-nos a les dificultats econòmiques que afecten a totes les entitats
sense ànim de lucre, però alhora s’han
pogut dur a terme totes les actuacions
previstes. Obrim ara un termini de
reflexió, per oferir a aquells socis i
sòcies interessats/des a aportar la seva
experiència i il•lusió en la difícil tasca
de la protecció del nostre Patrimoni
Natural, l’oportunitat de formar part
d’una nova Junta, sigui presentant una
candidatura o bé integrant-se dins la
que prengui el relleu de l’actual.
Animem a tothom qui vulgui assumir
aquest compromís amb l’entitat que
ens ho faci saber, tot contactant amb la
seu per telèfon o presencialment.
Moltes gràcies pel vostre suport.
J.D.D.

La Junta Directiva de DEPANA

EL VOL DE L’AGRÓ, NOU ANYS MÉS TARD
Aviat farà una dècada, un petit grup de persones vàrem iniciar aquesta aventura periodística que batejàrem com “L’Agró
Negre”, en referència al símbol que identifica la nostra entitat pràcticament des dels seus inicis. En la portada d’aquell número,
escrivíem: “Teniu a les mans el primer exemplar d’un petit agró acabat de néixer, un Agró Negre que vol dur-vos el dia a dia de
DEPANA de manera directa i entenedora”.
Avui el nostre pertit agró ha crescut i s’ha transformat en un au més gran i sàvia, que segueix volant amb regularitat a casa
dels associats en la seva tasca de missatger, ja no només de les notícies de l’entitat, sinó també de l’actualitat ambiental més
destacada. I és que, com la vida mateixa, ha anat evolucionant, i també ho han fet els grups de treball que l’han fet possible
edició rere edició. El que no ha canviat mai ha estat el seu tarannà objectiu i les ganes de feinejar en la difusió del respecte per
la natura i la denúncia de les agressions que pateix.
Personalment, només em queda agrair a cadascun dels companys i companyes de viatge la seva col•laboració desinteressada, i
a les respectives Juntes Directives la confiança dipositada en la meva tasca durant tots aquests anys u
Duaita Prats,
Directora de L’Agró Negre de DEPANA
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TENIM BONES
NOTÍCIES ...

N

Les aus fan servir l’ecologia creativa per a sobreviure
quan les traiem dels seus hàbitats originals. Per a
espècies com l’emblemàtica gavina corsa la necessitat
s’ha tornat virtut, i enguany ha criat a la Zona
Franca del port, al bell mig de magatzems i indústries
(foto superior: Ricard Gutiérrez).

Bassa de laminació a Viladecans (foto: Santi Regàs).
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o és comú que la
Comissió Tècnica
del delta del Llobregat
de DEPANA rebi
notícies agradables...
i menys en un termini
d’un mes! Per això ens
fa goig compartir-les
amb vosaltres i explicarvos la victòria de
DEPANA per protegir la
nova llera en les obres
del Port, o que a tocar
de Barcelona tenim la
segona major colònia
de gavina corsa de
Catalunya.
Amb les maresmes del
Llobregat reduïdes a
la mínima expressió,
especialment des del
pla d’infraestructures o
Pla Delta, moltes zones
‘inesperades’ del delta
estan esdevenint crucials
per a la vida.
L’antiga llera del riu o la
nova desembocadura, en
són alguns exemples.

acció AMBIENTAL

El delta del Llobregat creix!
L’arrelament de la gavina corsa
Per a espècies com l’emblemàtica gavina corsa la
necessitat s’ha tornat virtut, i a banda de niar ja
fa varis anys a l’illa de la nova desembocadura
(pensada com a lloc d’estada per als corbmarins
per allunyar-los de l’aeroport), i de convertir-se en
la segona major colònia de Catalunya i l’única en un
àmbit fluvial no protegit, enguany ha criat a la Zona
Franca del port al bell mig de magatzems i indústries.
Es a dir, que les aus fan servir l’ecologia creativa
per sobreviure quan fem que perdin els seus hàbitats
originals. La dinàmica de les zones humides no ens
deixa d’emmudir: tot i ser especialment fràgils,
es regeneren amb relativa facilitat. Així la nova
desembocadura, dissenyada per ser un canal,
s’ha convertit en el ‘Doñana català’, amb espècies
protegides com el martinet menut, l’ànec blanc, el
xibec o la polla blava.
DEPANA actua en l’impacte de les obres del port
El desviament del riu Llobregat és una de les
pitjors ferides -encara oberta-, per a la gent que
ens estimem el territori. L’últim capítol d’aquesta
infraestructura megalòmana era el dels accessos per
tren a la terminal de l’empresa xinesa de contenidors
Hutchison.
El plantejament original hauria afectat a la nova
i a la vella llera del Llobregat, que no es resigna
a morir. Però les retallades les van redimensionar i
racionalitzar. Tot i així, el nou projecte no tenia en

compte els valors naturals de la nova llera, en part
perquè quan es va planejar no era el verger que
és ara. Desprès de les aportacions de DEPANA en
aquest sentit, es va anunciar una variant en la que
es redueix l'impacte a través de la protecció per
pantalla, i com a mesures compensatòries es crearà
una nova illa artificial per a la gavina corsa.
El litoral també es delta!
Els buròcrates acostumen a dividir el territori ‘a
l'africana’: amb escaire i cartabó. Així, per exemple
la protecció del delta del Llobregat acaba on ho fa
la sorra de la platja. La protecció de la franja marina
correspon a una altra instància que no es comunica
gaire amb la terrestre... i als despatxos es gestionen
per separat. Però les aus no hi entenen de fronteres.
Ni que una zona (la platja) estigui protegida i l’altra
(el mar), no. Així ha estat des de fa anys al delta
del Llobregat, degut als diversos interessos de les
administracions, com ara fer una nova pista de
l’aeroport sobre el mar.
La proposta del Govern de la nova delimitació de la ZEPA
marina (Zona d'Especial Protecció d'Aus), anomenada
Delta del Llobregat-Garraf, és molt ambiciosa i va en
la línia del que DEPANA havia demanat. Tot i que és
positiu que arribi a la nova desembocadura, la nostra
entitat ha presentat al•legacions sol·licitant que s’ampliï
a tota la desembocadura i el tram final del riu, ja que
entenem que s'està comportant com un estuari i es pot
considerar indivisible de la resta del litoral. >>>

La proposta del
Govern de la nova
delimitació de
la ZEPA marina
anomenada ‘Delta del
Llobregat-Garraf’,
és molt ambiciosa
i va en la línia del
que DEPANA havia
demanat.
La nostra entitat ha
presentat al·legacions
sol·licitant que
s’ampliï a tota la
desembocadura i el
tram final del riu,
ja que entenem que
s’està comportant
com un estuari i es pot
considerar indivisible
de la resta del litoral.

Xatracs becllargs i menuts, aus que típicament s’alimenten al mar i usen les platges de la desembocadura del Llobregat per a descansar.
A la imatge, la platja de Ca l’Arana. El litoral també és delta! (foto: Eio Ramon).
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Possible foto (opcional): “La bassa de
laminació de Viladecans, que ha esdevingut una zona humida, no té cap
protecció” (Sergi Regàs)

L’estany Olla del Rei, o la ‘bassa de la UPC’, com la coneixem, ha estat
recentment reconeguda com a zona humida (foto: Sergi Rodríguez).
Nova zona protegida a Castelldefels
L’estany Olla del Rei del campus de la UPC del Baix Llobregat ha
estat recentment inclòs a l'inventari de zones humides de Catalunya.
Queda així genèricament protegit per la LEN (Llei d'Espais Naturals).
Creada el 1998 com a bassa de laminació, s'ha renaturalitzat i tot
i que es troba molt antropitzada, hostatja una important comunitat
d'ocells, com la UPC i DEPANA han posat de manifest. De fet, va
entrar en la nova delimitació de la IBA (Important Bird Area Nº140
delta del Llobregat) al 2011. També s’hi veuen tortugues de rierol,
i una modesta però interessant albereda.
Novament es demostra que petites zones humides com aquesta
s'han tornat essencials per a moltes d'espècies i sobre tot, per
la viabilitat ecològica del delta del Llobregat. La manca de
protecció específica dintre dels espais naturals del delta o la
ZEPA, mostra la seva vulnerabilitat i la manca de gestió. A Gavà
trobem d’altres microzones humides semblants, i a Viladecans
la bassa de laminació, que tot i que és artificial s’ha regenerat.
Malauradament, totes pateixen la mateixa precària situació.
En aquest sentit, recordar que DEPANA i SOS Delta del Llobregat
treballen en l’estudi, defensa i conservació d’aquest espai, i totes les
seves observacions es poden trobar al Noticiari Ornitològic del web:

http://sosdeltallobregat.wordpress.com/noticiarioornitologico-del-otro-delta/
u Eva Yus

DEPANA DENUNCIA LA DESTRUCCIÓ
D’UNA ZONA NATURAL A GAVÀ
Com no tot poden ser bones noves al delta, el passat
novembre durant una visita guiada a Gavà organitzada
per DEPANA, a la riera de Canyars ens vam trobar que
en una parcel·la que inclou una zona present a l’Inventari
de Zones Humides de Catalunya, s’hi havia fet una rompuda convertint-la en un 80-90% en un camp llaurat.
El mosaic de jonqueres amb cesquera (Saccharum ravennae), juntament amb d’altres amb què compta la
pineda de Gavà, fan que sigui la darrera localitat amb
entitat d’aquesta comunitat botànica en tota Catalunya.
L’Ajuntament ha denunciat els fets, i ha obert un expedient
al propietari obligant-lo a restaurar-la al seu estat inicial.
Paral·lelament, DEPANA també ha presentat la corresponent denúncia als Agents Rurals u
6
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Fons de Defensa Ambiental
LA PLANTA DE RECICLATGE
DE SANT JAUME DELS DOMENYS

D

es de l’FDA us presentem aquest cop un cas succeït entre els
anys 2008 i l’actualitat. Es tracta d’una planta de reciclatge
de materials de l’empresa Reciclatges Penedès SL, a Sant Jaume
dels Domenys (Tarragona), que estava exercint la seva activitat
fora de la legalitat. Uns veïns van suportar tot el desgast de l’afer,
atès que es tracta de sòl no urbanitzable d’especial interès agrari.
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va atorgar
llicència ambiental per a l’activitat i llicència d’obres, per
a la implantació d’una planta de reciclatge i valoració
de residus de la construcció i demolició al seu municipi.
Els terrenys estaven classificats com a sòl no urbanitzable
i qualificats amb clau 20, “sòl d’especial valor agrícola”.
El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, en
consonància amb l’anterior, ho considerà com a “sòl de
Protecció especial”.
Contra aquests dos actes administratius es van encetar
sengles recursos contenciosos. El Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona va desestimar el
primer (Sentència 201/09), considerant que es podia
definir aquest cas com adequat per a la implantació d’un
sistema urbanístic general no previst en les NNSS vigents.
Apel•lació i recurs estimat
Es va presentar recurs d’apel•lació davant del TSJC,
el qual va ser estimat tot considerant que no es podia
admetre un canvi d’ús de sòl tan radical sense modificar les
NNSS del municipi. En data 4 d’abril de 2011, l’alcalde
de Sant Jaume dels Domenys va resoldre amb un decret
d’alcaldia que s’executés en els seus mateixos termes la
Sentència dictada en data 17 de desembre de 2010
del TSJC, on s’estimava el recurs d’apel•lació. A 12 de
gener de 2012, l’Ajuntament es va defensar al•legant que
la Sentència del Tribunal estimava el recurs d’apel•lació
no per les consideracions mediambientals, sinó per raons
urbanístiques, i demanaven que s’executés l’anterior
Sentència considerant que era conforme a dret, però sense
impedir les activitats que continuaven a bon ritme.
Restauració de la legalitat urbanística
El 25 de gener de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona va resoldre la peça d’execució forçosa de la
Sentència del TSJ de Catalunya, requerint a l’Ajuntament
a què procedís al compliment estricte del que havia dictat
aquella, amb un termini màxim de 6 mesos per iniciar
les mesures de restauració de la legalitat urbanística.
També ordenava l’aturada immediata de les activitats
que es duen a terme a la planta de tractament de residus
i l’enderrocament de les instal•lacions de l’empresa
Reciclatges Penedès SL, retirant les runes a un lloc adequat i
restaurant així la legalitat urbanística del terreny.
L’esforç d’uns veïns... que encara esperen
Aquest recurs obeeix a l’esforç solitari d’uns veïns que
han assumit el cost d’un tema tan clar com aquest. A hores
d’ara, l’anterior interlocutòria ha estat recorreguda en
apel•lació per l’Ajuntament, per la qual cosa, a data
d’avui encara no s’ha donat compliment a la decisió
judicial obtinguda després de molts esforços. Una mostra
més de com és de difícil que la tutela judicial sigui efectiva
i com de gravós resulta als ciutadans que l’Administració
no defensi els interessos generals u FDA
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SENSIBILITZAR
PER A

CONSERVAR
El cas de la Macaca sylvana
>>> FAADA, MPC Moroccan Primate
Conservation Foundation, ANDA, Wild Vets
i Eurogroup for Animals, vam treballar
conjuntament en la campanya Pas de
l’Estret 2013, de sensibilització sobre la
problemàtica de conservació de la Macaca
sylvanus al Port d’Algesires, un dels principals
corredors d’entrada il•legal d’aquest primat.
Un gran esforç reflectit en xifres
Els nostres voluntaris, organitzats en torns,
estigueren presents 10 hores diàries al
port, difonent aquesta greu problemàtica
a una bona part dels viatgers en trànsit
cap a Tànger i Ceuta. Vam aconseguir
repartir uns 33.000 materials entre contes
infantils, para-sols i fullets. La campanya
fou també enriquidora per als voluntaris, i
la majoria han expressat el seu desig de
tornar a col•laborar l’any vinent.
Els viatgers amb els que vam contactar eren
majoritàriament magrebins que treballen
a França, Espanya, Bèlgica, Holanda i
Alemanya i que es desplacen al Marroc
per vacances amb els seus fills petits, i
grups de turistes francesos i espanyols.

J

a hem comentat en diverses ocasions
que, malauradament, en els darrers
anys ha augmentat el nombre d’animals
exòtics mantinguts a les llars com animals
de companyia. Fruits de les modes i els
esnobismes, es compren compulsivament.
I aquest ha estat també el cas de la mona
de Berberia, de la que es capturen 300
cries a l’any, que tenen pocs mesos de
vida i són arrencades literalment dels
braços de les seves mares.
Les macaques són animals molts socials que
necessiten les cures de la mare i de la resta
del grup fins als dos o tres anys d’edat.
Quan se les captura, són engabiades i
dutes als mercats locals de poblacions
marroquines, on s’exhibeixen per vendreles o bé per fer fotografies com a souvenir.
En assolir l’edat adulta, i per tant la
maduresa sexual, la frustració per no
poder satisfer els seus instints silvestres les
torna agressives. Aquell mico petit i tendre

es converteix en un perill per als humans.
Llavors, és castigat i confinat en una petita
gàbia.
La trista història d’una espècie amenaçada
La història d’aquests animals és trista i
indigna. El patiment provocat pel seu
captiveri les fa emmalaltir tant física com
psicològicament. I aquest no és un fet llunyà.
A DEPANA hem constatat un bon nombre de
casos de macaques en domicilis particulars
a casa nostra, a Catalunya. Sovint se les
acaba abandonant o decomissant, amb
l’agreujant que no existeix un centre
d’acollida oficial d’aquestes espècies
a l’Estat Espanyol. La situació actual de
l’espècie es crítica, amb només uns 4.000
exemplars en llibertat.

Reacció positiva i encara molt per fer
La reacció era generalment positiva.
Molts es sorprenien al saber que “el mico
del Marroc” es troba en perill d’extinció.
Però la majoria és conscient del tràfic
il•legal d’aquesta i d’altres espècies
(tortugues, camaleons...). La Guàrdia Civil
ens va explicar que el darrer cas en què
van trobar un macac, era a l’interior d’un
maleter en una motxilla guardada dins
d’una maleta. L’animal era mort a causa
de l’asfixia.
A DEPANA, i mitjançant la Coalició
Internacional per al Macac de Berberia,
continuarem treballant per evitar l’extinció
d’aquest primat u Marta Gumà Bondia

Treball conjunt al Port d’Algesires
Entre el 21 de juny i el 8 de juliol d’enguany,
DEPANA, Fundació AAP, AAP Primadomus,
Montagne des Singes, la Forêt des Singes,
Affenberg Salem, Trentham Monkey Forest,
edu bayer
L’Agró Negre defoto:
DEPANA
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converses AMB ELS SOCIS

Montse Pérez Mora
Vigilant ambiental, educadora i activista
de ‘Sant Quirze del Vallès Natura’

“ENCARA HI HA MOLT POCA CONSCIÈNCIA
ENVERS EL PATIMENT ANIMAL”
La defensa i la conservació activa dels darrers espais naturals
periurbans al bell mig d’una comarca tan alterada com el Vallès,
exigeix aportar una gran dosi de constància, convenciment i
fermesa en front a tota mena d’agressions.
Des de fa una pila d’anys, es pot ben dir que la Montse i el seu
grup de Sant Quirze del Vallès Natura (sqvNatura), són uns
vigilants actius, sempre a l’aguait, per detectar i plantar cara a
qualsevol perill que plani sobre l’entorn natural d’aquest indret.

U

n suau matí de tardor, ha estat un
privilegi exclusiu participar a la visita
guiada per Montse Pérez al Torrent de la
Betzuca i la Serra de Galliners. Amb ella com
a guia, la passejada ha estat insuperable. En
la nostra conversa s’intercalaven tot tipus
d’observacions naturalistes. Es coneix cada
salze, cada àlber, cada gatell, cada raconada
de torrent, allà on es veu sovint “el picotet”,
on neden els barbs (contemplats per més de
quatre espècies de libèl•lules)... També el pas
de fauna que permet entrar a la guineu, els
canyissars i joncs repoblats, la fondalada
on xiula l’oriol, el preciós brollador d’aigua
de mina, tot decorat de molses i falzies,
els gossets amics dels passejadors i els
caminadors amics dels gossos dels veïns i
veïnes. I el temps ens ha passat lleu.
Una experta conservadora d’art mostrantme els tresors d’una col•lecció, no ho
hauria pas fet millor.
Si haguessis de dir-me un paisatge
estimat... Home, doncs aquest. Bé, també
les aigüestortes de la vall de Monestero.
Meravellós!!! Sempre he estat muntanyenca.
I alguna vivència naturalista en especial?
Sens dubte, la mirada directa als ulls durant
uns minuts d’una balena franca austral, a
menys d’un metre, a la Patagònia.
Per no oblidar, i tant! I de la gent que
has conegut en la teva ja llarga relació
amb la nostra entitat? Precisament
la meva ferma motivació per l’acció
ambiental arrenca amb DEPANA. Et
parlo de referents “històrics”. D’en Jordi
Sargatal i en Francesc Giró vaig aprendre
a valorar molt la manera de fer i de
transmetre amb conseqüència l’estima per
la Natura... Ah! I de més lluny també, que
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jo sóc de la generació de fans del Fèlix
Rodríguez de la Fuente. I et diré encara
que arrenca de la Mercè, la meva mare,
una persona excepcional. Des de petita
em va ensenyar a estimar i respectar tots
els éssers vius i segueixo així, llegint llibres
d’Etologia: Quina ciència més fascinant!
Sempre m’ha agradat cuidar animalons
ferits, sargantanes escuades, pollets, i fer
activitats l‘educació ambiental amb nens.
Els nens són especials. Sí. Poder alliberar
novament a la Natura una bestiola
recuperada, i fer-ho davant d’un grup de
nens que s’entusiasmen quan el veuen sortir
de la gàbia, són vivències que valoro molt.
Ens hem ajupit a la vora del camí per
admirar de prop un bolet de tinta, de disseny
impecable però de bellesa efímera, i durant
uns instants la conversa esdevé més filosòfica.
Montse, tots tenim alguna espècie
preferida. Tu també? Els mussols, els
eriçons i els capgrossos, que ja de petita
podia observar molt sovint.
Veiem una alzina jove, amb bona
vitalitat, que du penjat un rètol de fusta
amb el número 12. Què vol dir? Identifica
el nen que la va plantar en una de les
“plantacions d’arbres populars” que hem
fet al voltant del torrent de la Betzuca. Aquí
pots veure els resultats de les repoblacions
realitzades amb el Grup d’Acció Forestal
de DEPANA.
I els de la nostra lluita amb les invasores,
amb la cortadèria o plomalls. No n’hem
vist ni un! Tenim “especialistes” en
aquesta feina. Penso que DEPANA és una
entitat molt vàlida i necessària per a la
defensa i l’educació mediambiental. Va ser
a les primeres sortides amb vosaltres, de

ben jove, on vaig aprendre a identificar
ocells en llibertat. També m’agrada
constatar que no descuideu pas l’acció
animalista, perquè encara hi ha molt poca
consciència envers el patiment animal i les
pressions de tot tipus són molt potents.
La Montse em recorda algunes frases que
l’han acompanyat al llarg de la seva vida:
“Qui lluita pot guanyar, qui no lluita ho té
tot perdut”, o “La violència empieza donde
acaba la inteligencia”. I a nosaltres ens ha
acompanyat, ben eixerit, escuat i simpàtic,
en Jacki, que uneix les millors essències d’un
menut gos d’atura i d’un amic de la casa.
Demà, quan agafis el tren per anar a la
feina, continuaràs admirant el vol directe
d’uns colls verds sobre l’estació, o del
bernat pescaire, que plana majestuós
sobre el teu tan estimat paisatge periurbà.
Salut i molta sort, Montse!
uJoan Cuyàs Robinson

La meva ferma motivació per
l’acció ambiental arrenca
amb DEPANA. D’en Jordi
Sargatal i en Francesc Giró
vaig aprendre a valorar molt la
manera de fer i de transmetre
amb conseqüència l’estima per
la Natura. Com de la Mercè,
la meva mare, una persona
excepcional que des de petita
em va ensenyar a estimar i
respectar tots els éssers vius.

GRÀCIES, ELOI!

D

es de DEPANA sempre
hem procurat actuar
amb coherència amb els nostres objectius de treballar
en defensa dels interessos
generals. És per això que els
comportaments d’altruisme,
de disponibilitat, de generositat, bé siguin individuals,
o col•lectius, no ens haurien
pas de sorprendre. Formen
part del nostre dia a dia.
Però a vegades l’excepcionalitat d’un fet ens hi fa reflexionar profundament.
La primavera passada, a L’Agró Negre
número 23 publicàvem la trista notícia de
la mort d’un soci, actiu i encara prou jove:
l’amic Eloi Figueras Trowborst, biòleg i
docent, excel•lent muntanyenc, bon company
de sortides de natura i expert fotògraf
naturalista.
Una emocionada sorpresa
El seu comiat a Mataró va ser una cerimònia
molt emotiva i participada. Passats uns mesos
d’aquella data ens va trucar el seu pare,
el Sr. Manel Figueras (cal dir que l’Eloi no
tenia més família), per comunicar-nos amb
emocionada sorpresa que s’havia localitzat
un testament notarial que ell desconeixia, i

en el qual, ja 17 anys abans, l’Eloi nomenava
DEPANA hereva universal dels seus béns.
Honor, gratitud i responsabilitat
Un fet que prova la generositat d’una
persona i que l’honora per haver
dipositat en nosaltres una total confiança,
és evident que també exigeix molta
més responsabilitat en la nostra gestió. I
sense deixar de banda el sentiment per
la seva pèrdua, ens encoratja i allunya
de qualsevol pensament negatiu. Aquest
llegat testamentari va ser acceptat per
acord de Junta Directiva, i amb la total
col•laboració del Sr. Figueras, al qual
estem profundament agraïts.
Ja hem finalitzat els tràmits legals que
ens permeten disposar d’una renovada
furgo Berlingo en molt bon estat, junt amb
una plaça d’aparcament en propietat, a
més d’una millora substancial del fons
de reserva dinerària de l’entitat, que
fa possible afrontar amb més normalitat
les nostres necessitats econòmiques.
L’activisme social i la generositat
L’ecologisme com a ideologia és
l’activisme social de l’Ecologia, que
actua per aplicar els conceptes
ecològics. Sembla prou clar, per tant,
que si en Biologia la tendència d’un
organisme a cercar el seu propi benestar
a càrrec dels altres, ha estat definida
com “egoisme”, aquest no és en absolut
l’objectiu de l’ecologisme.
La reflexió ve a tomb perquè fa poc
vaig tornar a donar un cop d’ull a un
llibret polèmic que fa anys va gosar
publicar un dels nostres millors escriptors,
d’estil àgil i amena lectura, en Josep
Mª Espinás, que amb argumentacions
variades, esbiaixades i pintoresques,
volia demostrar que “l’ecologisme és un
egoisme”.
Dubto que aquesta afirmació tingués ara
el suport mínimament seriós de ningú.
Gràcies, Eloi u Joan Cuyàs Robinson

En la imatge superior, fotografia feta per Eloi
Figueras a la cresta de Castellets, al Montseny.
I just a baix, la que el mateix autor titulà ‘Massís del Vignemale des de l’Ardiden’, presa a la
regió francesa de Midi-Pyrénées.

Un fet com el llegat de l’Eloi,
que prova la generositat
d’una persona i que la honora per haver dipositat en
nosaltres una total confiança,
és evident que també exigeix
molta més responsabilitat
en la nostra gestió. I sense
deixar de banda el sentiment
per la seva pèrdua, ens encoratja i allunya de qualsevol
pensament negatiu.
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Recuperant la fauna autòctona de l’estany de Banyoles
Operaris del Consorci de l’Estany efectuant tasques de pesca elèctrica

E

l Projecte Estany és un projecte
dedicat a la recuperació de la
biodiversitat original a l’Estany de
Banyoles, especialment de les espècies
protegides a nivell europeu com són el
barb de muntanya, la tortuga d’estany i
la nàiade allargada o musclo de riu. Per
fer-ho, a part de la seva cria en captivitat
i el repoblament, és necessari efectuar un
control de les espècies exòtiques invasores
presents a l’espai, principalment peixos.
El projecte l’executa el Consorci de
l’Estany i està finançat pel programa
LIFE+ de la Unió Europea.
El Consorci de l’Estany
Es va crear el 2004 pels ajuntaments de
Banyoles i de Porqueres, la Diputació de
Girona i la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, amb l’objectiu de preservar i
revaloritzar el patrimoni natural i cultural
de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de
Banyoles, que forma part de la Xarxa
Natura 2000 i és espai Ramsar. A nivell
pràctic gestiona les finques públiques
fent el manteniment de la vegetació, la
recollida de residus, manteniment de
camins i itineraris i també els equipaments
i infraestructures, entre d’altres.
10
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Després d’un primer projecte LIFE, executat
entre 2003 i 2007, on es va prioritzar la
recuperació d’ambients d’aiguamolls amb
la creació de llacunes i l’ordenació de
l’ús públic, el principal repte pendent era
la conservació de determinades espècies
en perill de desaparèixer. El principal
problema per a moltes d’aquestes espècies
és l’amenaça de les espècies exòtiques
invasores, considerat també un dels
principals problemes ambientals a nivell
mundial.
Amb un llarg historial d’introduccions que
es van iniciar fa tot just un segle, avui dia
la comunitat de peixos està àmpliament
dominada per espècies exòtiques, i en
concret per depredadors com ara el blackbass. Això ha comportat tant l’extinció o la
disminució dels peixos autòctons com ara el
barb, la bagra i l’espinós, així com efectes
negatius sobre altra fauna d’interès, com
són les nàiades, els amfibis o les tortugues
d’aigua.
El ‘Projecte Estany’
Al gener de 2010 es va iniciar el projecte
titulat Millora dels hàbitats i espècies de la
Xarxa Natura 2000 a Banyoles: un projecte
demostratiu (LIFE08 NAT/E/000078), amb
una durada de 4 anys i un pressupost
d’1milió d’euros, la meitat aportat a
través del programa LIFE+ de la Comissió
Europea. Aquest projecte té com a

principal objectiu dissenyar i executar una
intervenció global per combatre, alentir i
revertir el declivi d’espècies i hàbitats que
estan provocant les espècies invasores a
l’espai Xarxa Natura 2000, mitjançant
accions de control d’espècies invasores
i reforçaments poblacionals d’algunes
espècies autòctones.
També ha realitzat actuacions sobre els
boscos de ribera de l’entorn de l’estany,
amb el control de plantes invasores i la
restauració dels hàbitats de ribera. Els seus
fons financers estan dedicats exclusivament
a la conservació de la natura i suposen una
inversió econòmica molt considerable que
fomenta llocs de treball directes i indirectes.
Els resultats obtinguts
Les tasques de captura de peixos exòtics
invasors han permès l’extracció de més
de 100.000 individus, principalment
mitjançant la pesca elèctrica, però també
amb xarxes i trampes. El 98% de les
captures corresponen a dues espècies
invasores: el black-bass i el peix sol. Altres
espècies exòtiques capturades han estat la
carpa, la perca o la sandra, i d’autòctones
només l’anguila i la bavosa de riu.
L’objectiu no era eliminar-los tots, una
tasca impossible, sinó fer-ne disminuir
la població a uns nivells tant baixos que
permetin la recuperació de les espècies
autòctones. En aquest sentit es considera

Marcatge de nàiades juvenils Unio mancus

Alliberament de tortugues Emys orbicularis

Al·lòctones: perca, black-bass i peix sol.

El projecte l’executa el Consorci de l’Estany, finançat pel programa LIFE+ de la UE
que s’ha extret un 75% dels individus de
black-bass més grans (>40cm), el principal
depredador. Això permetrà la recuperació
de les poblacions de les espècies de peixos
autòctons, que s’han vist afavorides també
pels repoblaments efectuats de més de
15.000 barbs de muntanya i 5.000 bagres
provinents del riu Terri.
Tortugues d’estany i nàiades
Pel que fa a la tortuga d’estany s’ha
repoblat amb individus criats en captivitat
al Centre de Reproducció de Tortugues
de l’Albera (CRT). S’han alliberat 130
exemplars a les llacunes de l’entorn
immediat de l’estany de Banyoles. Tots
els individus han estat identificats amb
un xip i alguns han portat temporalment
un radioemissor per fer-ne un seguiment
i comprovar la seva excel•lent adaptació
a l’entorn i bona supervivència.
Paral•lelament s’han instal•lat a l’estany
unes trampes amb les quals s’han capturat i
eliminat del medi 600 tortugues exòtiques
de 6 taxons diferents, la majoria eren la
tortuga d’orelles vermelles o de Florida
introduïda a partir d’alliberaments
d’exemplars domèstics.
No s’ha capturat cap tortuga d’estany de
la població original, però sí tortugues de

rierol, l’altra espècie autòctona de l’espai.
Per a la recuperació de les nàiades o
musclos de riu del gènere Unio (dues
espècies: U. ravoisieri i U. mancus), s’ha
muntat un laboratori on s’han desenvolupat
tècniques per simular el seu singular cicle
reproductiu en captivitat. En el medi natural
les larves de nàiade, anomenades gloquidis,
necessiten parasitar un peix per madurar
fins a l’estadi juvenil on passen a viure
enterrades en el sediment. En el laboratori
s’ha recreat el cicle produint més de 130.000
juvenils, molts dels quals han sobreviscut a
les crítiques primeres fases de vida. S’han
fet créixer centenars d’individus durant més
de 2 anys fins a una mida propera als 3cm
i s’han alliberat a l’estany, incrementant
les poblacions naturals entre un 40% i un
200%, un fet únic a Europa a dia d’avui.
Tasques de divulgació
Els projectes LIFE, a part d’actuacions
concretes sobre el terreny, preveuen un
conjunt d’actuacions de divulgació. Per
això s’ha editat un nou conte d’en Blauet
amb adhesius, s’han fet 55 programes de
ràdio i 12 documentals de televisió que
es poden consultar al web del consorci
(www.consorcidelestany.org), s’han fet uns
capgrossos de la nàiade i el barb, s’han

Amb un llarg historial d’ introduccions fetes a l’estany
de Banyoles, iniciades fa tot just un segle, avui dia la
comunitat de peixos està àmpliament dominada per
espècies exòtiques. Això ha comportat l’extinció o la
disminució dels peixos autòctons com el barb, la bagra
i l’espinós, i efectes negatius sobre altra fauna d’interès
com les nàiades, els amfibis o les tortugues d’aigua.

organitzat activitats familiars de plantades
d’arbres de ribera i alliberaments de
tortugues, i s’ha presentat una exposició al
Museu Darder de Banyoles i al Museu Blau
de Barcelona, anomenada Aliens, que ha
rebut milers de visitants.
Resultats positius
Els bons resultats d’aquest projecte LIFE, i la
bona línia iniciada en la gestió de l’espai
natural, tindran continuïtat en el futur. S’ha
concedit un altre ajut del programa LIFE+
pel període 2014-2017. El projecte Potamo
Fauna treballarà per a la recuperació de la
fauna fluvial (cranc de riu autòcton, amfibis,
peixos, tortugues, nàiades i el cargol
aquàtic) en diversos espais de la xarxa
Natura 2000 de les conques dels rius Ter,
Fluvià i Muga i en el qual participaran altres
entitats, a part del Consorci de l’Estany que
n’és el beneficiari coordinador. Esperem
que aquestes actuacions i moltes altres
que s’aniran desenvolupant serveixin per
a què entre tots puguem posar un granet
de sorra a favor de la conservació de les
nostres espècies més singulars i a divulgar
un problema de tots com és l’amenaça de
les espècies exòtiques invasores.
uCarles Feo, Miquel Campos i Quim Pou.
(Fotos: Consorci de l’Estany/Rafael Araujo).

Nàiade adulta

Les tasques de captura del ‘Projecte Estany’ de peixos
exòtics invasors, han permès l’extracció de més de
100.000 individus. El 98% correspon a dues espècies
invasores: el black-bass i el peix sol. Això permetrà
la recuperació de les poblacions de peixos autòctons
que s’han vist afavorides també pels repoblaments
efectuats.
L’Agró Negre de DEPANA
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Sander lucioperca, capturada amb un
tresmall al mig de l’estany de Banyoles
(foto: Consorci Estany)

ALIENS!

L’amenaça de les espècies invasores
continua...
En l’àmbit continental, la Unió Europea està destinant 12.000 milions d’euros
a l’any en programes d’eradicació.

S

egons la UICN (Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura), la
“introducció d'espècies exòtiques invasores (EEII) en el medi natural és la segona
causa de pèrdua de biodiversitat al nostre planeta”. Es troba només per darrere
de la pèrdua d'hàbitat. Desgraciadament,
la majoria d'aquestes introduccions es
deuen a l'acció de l'home, deliberada o
fortuïta, i han experimentat un increment
exponencial amb la globalització. També
en el canvi climàtic, la pèrdua d’hàbitats
o 'l’artificialització' del paisatge són causatius. Val a dir que l’acció de les EEII
no és un fet exclusiu de la modernitat, i
ben conegudes són les extincions en massa per part d'animals domèstics durant les
colonitzacions.

El seu impacte sobre les espècies oriündes
és divers: depredació, desplaçament
o competició per l’espai i l’aliment,
alteracions en l’ecosistema natiu, transmissió
de malalties... En no tenir depredadors
naturals, en molts casos creixen sense
control. A més hem de considerar-ne els
12
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impactes econòmics, socials i fins i tot en la
salut pública.
Una amenaça creixent arreu
Diu un informe de l’Agència Europea del
Medi Ambient que ja hi ha més de 10.000
espècies invasores a Europa, i aquesta
xifra no para de créixer. El 15% tenen
efectes negatius per al medi ambient, i
de les 400 espècies de fauna i flora en
perill crític d’extinció, 100 tenen poblacions
amenaçades per EEII.
A casa nostra, el 10-14% de la flora no
és nativa i de les 123 plantes catalogades
com a problemàtiques n’hi tenim el 85%.
Hi ha 64 espècies d’ocells exòtics, de les
quals 36 ja s’estan reproduint i 28 podrien
fer-ho. Però és encara més sagnant el cas
dels peixos d’aigües continentals: de 46
espècies en total, només 21 són locals...
El que ens costa eliminar-les
La pròpia Estratègia Europea d’EEII (2003),
les Directives d’Aus (1979) i Hàbitats
(1992), la Llei de Patrimoni Natural (2007)
de l’Estat o el Conveni de la Biodiversitat
(1992), recullen la necessitat de controlar
i eradicar les espècies que perjudiquen les
autòctones.
Un grup específic de la UICN, l’ISSG
(Invasive Species Specialist Group), ha

elaborat un catàleg que hauria de servir
de referència: espècies “polèmiques” a
casa nostra com la truita irisada o la perca
americana es troben entre les 100 espècies
més nocives del món.

Diu un informe de l’Agència
Europea del Medi Ambient
que ja hi ha més de 10.000
espècies invasores a Europa,
i aquesta xifra no para de
créixer. El 15% tenen efectes
negatius per al medi, i de les
400 espècies de fauna i flora
en perill crític d’extinció, 100
tenen poblacions afectades
per EEII.
Però no és senzill fer marxa enrere un
cop són al medi, i en alguns casos la seva
eliminació és impossible o massa cara. De
vegades les actuacions poden empitjorar la
situació. Per això, sempre hauria d’aplicar
el principi de precaució. La normativa ha
de tenir un esperit preventiu, i segons el
Congrés sobre Diversitat Biològica, ha de
comptar amb el consens científic. I només

Preocupació entre científics i conservacionistes per la nova normativa d’espècies invasores (Real
Decreto), més laxa i una seriosa amenaça per a la biodiversitat. La UE recentment ha anunciat que cal
una política comunitària específica, ja que les EEII es poden propagar entre països.
per ètica s’ha d’evitar haver de sacrificar individus i espècies que
no són precisament els que han generat el problema.
El cost per a les arques públiques de l’Estat és escandalós: més
de 50 Milions d’euros en una dècada, 2 milions d’euros a l’any
només dedicats al musclo zebra (Dreissena polymorpha) al delta de
l’Ebre, 21 milions d’euros en el jacint d'aigua (Eichhornia crassipes)
al riu Guadiana, 600.000 euros a combatre la plaga de cargol
poma al delta de l’Ebre, això per no parlar de la lluita contra el
mosquit tigre... que significa centenars de milers d’euros invertits
cada any a Catalunya. Només en programes d’eradicació ja es
parla de més de 100 milions d’euros en la propera dècada. A
nivell europeu, la xifra arriba als 12.000 milions anuals (!).

la vespa asiàtica (Vespa velutina), una depredadora natural de
les abelles que s'està estenent per Europa, de la cloïssa asiàtica
(Dreissena polymorpha), amb una problemàtica semblant al musclo
zebrat, o del coipú (Myocastor coipus), un rosegador que afecta els
conreus, per esmentar tres casos a Catalunya, ens recorden que el
problema continua i que no podem baixar la guàrdia.
La UE no és aliena a aquesta amenaça (ja ho contempla en
l’Estratègia de Biodiversitat per al 2020) i recentment ha anunciat
que cal una política comunitària específica, ja que les EEII es poden
propagar entre països. Tot i que el control de fronteres no és el més
efectiu (pensem en les espècies que entren fortuïtament o que no es
poden controlar, com el mosquit tigre), si s’arriben a prohibir les 50
espècies de què es parla, seria un pas molt significatiu.

Les especies natives, en perill
A això hi hem de sumar les pèrdues que suposen els esforços de
conservació de les espècies autòctones en declivi per causa de
les EEII, que es poden considerar un dispendi si per altra banda
no es prenen mesures contra la introducció i expansió de les
al•lòctones. Espècies natives molt amenaçades com el cranc de riu
(Austropotamobius pallipes), l’almesquera o desman ibèric (Galemys
pyrenaicus), o el visó europeu (Mustela lutreola), són objecte de
projectes de reintroducció i conservació milionaris. Aquest últim
pateix no només competència directa del seu hàbitat, sinó infeccions
(toxoplasmosi, enteritis vírica, etc.), per part de l’americà, algunes
de mortals fins i tot per a les persones. Es parla que l’espècie local
podria desaparèixer en 10 anys.
La recent descoberta de noves invasions biològiques com ara

Cap enrere... com els crancs de riu americans
Compromisos apart, a molts països hi manca una legislació
específica. Un llistat rigorós i una eina legal fins i tot capdavantera
a la Unió Europea, com clamaven els experts. A nivell estatal va
costar molts anys aconseguir una normativa específica i un Catàleg
d’espècies al•lòctones invasores, concretament fins el 2011 (RD
1628/2011).
I va costar uns pocs mesos que els grups de pressió (indústria
pelletera, caçadors, pescadors i empreses que comercien amb
fauna i flora), de la mà d’algunes comunitats autònomes com
ara Catalunya, ho tiraren per terra. Aquest ambiciós catàleg ha
quedat reduït en el Real Decreto en més del 80%, excloent-hi
per exemple espècies d’interès comercial com la truita 'arco iris'

Espècies natives molt afectades com el cranc de riu
(Austropotamobius pallipes), l’almesquera o desman ibèric
(Galemys pyrenaicus), o el visó europeu (Mustela lutreola), són
objecte de projectes de reintroducció i conservació milionaris.

A Catalunya preocupen noves invasions com la vespa asiàtica
Vespa velutina, la cloïssa asiàtica (Dreissena polymorpha), de
problemàtica semblant al musclo zebrat, o el coipú (Myocastor
coipus), un rosegador que afecta els conreus.

A l’esplèndida
foto de Salva Solé,
una estrilda comú
originària de l’Àfrica
subsahariana
i introduïda a
Europa com animal
de companyia. En
escapar-se de les
gàbies, aquests
ocells han originat
poblacions a llocs on
abans no hi eren.
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Ionicera japonica (foto: Jordi Cebrian)

A partir del Real Decreto es delega a
les CCAA la decisió final sobre quines
espècies són invasores, i el comitè
científic és consultiu. O sigui, que
els criteris passen a ser polítics... o
econòmics. En aquest cas, és el mateix.
(Oncorhynchus mykiss) o el cranc americà
(Procambarus clarkii), que es podrà fer
servir a la indústria. S’admeten granges de
visó americà (excepte al territori de cria de
l’autòcton), però donat que s’estan prohibint
a molts països es pot preveure que totes
les granges europees s’instal•lin al nostre
territori com denúncia Ecologistes en Acció.
El retard fins al 2014 de la prohibició de
venda de la tortuga de Florida (Tracomes
scripta), també ha sigut motiu de polèmica.
El RD desestima el “potencial invasor”
Es deixen de regular les espècies exòtiques
amb ‘potencial invasor’, és a dir, espècies
que malgrat encara no s'han consolidat al
territori reuneixen fortes característiques
per fer-ho a curt o mig termini. Es a dir,
s’abandona l’actuació preventiva sobre
elles, que són les que donaran problemes el
dia de demà, just el contrari del que dicta
la llei i la lògica. A Catalunya existeixen
unes 110 espècies invasores i 939 foranes,
de les quals una proporció podria tornarse EEII eventualment (s’estima que entre un
12 i un 15%, segons la fons). Estem jugant
amb foc!
A més, a partir del Real Decreto es delega
en les comunitats autònomes la decisió
final sobre quines espècies són invasores,
i el comitè científic és consultiu, o sigui,
que els criteris passen a ser polítics... o
econòmics, que en aquest cas és el mateix.
Un cop més, queda clara la prevalença
de l’economia sobre el medi ambient,
del lucre privat davant l’interès general,
socialització de pèrdues. Esperem que una
nova normativa europea pugui resoldre el
problema ambiental i econòmic creat amb
el despropòsit del nou RD u Eva Yus
14
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Ailanthus (foto: Jordi Cebrian)

Un estrany al meu jardí
Les zones calentes en EEII són sempre les més properes a les de
major activitat humana. Així, els voltants de Barcelona són un
bon exemple. El Grup d’Acció Forestal de DEPANA ho té molt
present, i centra algunes de les seves prioritats en l’eradicació
d’espècies de flora al•lòctona d’espais emblemàtics com el Parc
Natural de Collserola o el delta del Llobregat.
Algunes es van introduir de manera deliberada per la seva
utilitat o per a ús ornamental: el gènere Carpobrotus sp., l'ailant
(Ailanthus altissima), el plomall de la pampa (Cortaderia
selloana), el lligabosc japonès (Lonicera japonica), o el miraguà
de jardí (Araujia sericifera), ben conegudes pels nostres
voluntaris. Són invasions que podrien evitar-se en gran part amb
unes bones pràctiques de jardineria. I és que les plantacions han
estat el vector de nombroses introduccions, com ha demostrat
el CREAF, i als nostres pobles i ciutats encara creixen i es
continuen plantant espècies botàniques invasores.
Per aquest motiu, entitats i particulars hem trobat completament
fora de lloc la ‘Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà’,
editada per la Diputació de Barcelona i la seva de Àrea de
Sostenibilitat. Com denuncia el director d’ECOIMA, Artur
Degollada, de les 248 espècies d’arbrat que recomana la guia,
214 són exòtiques, i en canvi, només 34 autòctones (86,30% vs
13,70%). I encara: 29 estan considerades com a invasores per
diferents organismes (Generalitat de Catalunya, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, etc.). O sigui, que
figuren com a recomanades, fins i tot amb la indicació que són
EEII (!).
Des de DEPANA demanem una mica de seny a les administracions
en un tema tan delicat pel medi u DEPANA

LA GAVINA CORSA,
INSÒLITA PROTAGONISTA
AL PORT DE TARRAGONA
El Port de Tarragona ha viscut aquest estiu
una actuació mediambiental inèdita a
Catalunya. Durant les obres d’ampliació
del Moll de la Química, un ornitòleg va
detectar l’assentament a la zona d’una
colònia de 15 parelles de gavina corsa
que hi havia niat. Sent au protegida i en
perill d’extinció, el mateix Port, l’empresa
constructora (FCC-Copisa) i Medi Natural
de la Generalitat, van decidir aturar les
activitats a la zona el temps necessari
per garantir la supervivència dels nius i el
naixement dels nous exemplars.
Després de 3 mesos, 18 pollets van créixer
fins a ser capaços de volar i convertirse en exemplars adults. Mai fins ara la
gavina corsa s’havia decidit a nidificar
a un espai en obres dins d’un recinte
portuari, i tal com expliquem a les planes
d’Acció ambiental, estem en un moment
evolutiu interessant d’aquest animal, ja
que està modificant el seu comportament
reproductor i diversificant les zones on hi
fa el niu, cosa que podria facilitar la seva
conservació u

(Foto: Ricard Gutiérrez)

PODREM VIATJAR AMB
EL NOSTRE GOS EN EL
METRO DE BARCELONA
L’ESTIU DEL 2014
Els ‘gossos viatgers’ hauran d’anar amb corretja no extensible i morrió

L

’Ajuntament de Barcelona ha
assolit un acord amb Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) que
impulsarà una modificació del reglament
de viatgers del metro que ha d’aprovar la
Generalitat, per tal de facilitar-hi l’accés
de gossos a partir de l’estiu de 2014.
Aquest era un repte en el qual DEPANA
ha treballat intensament en el darrer
any, en el marc de la comissió creada
pel Consell Municipal de Convivència,
Defensa i Protecció dels Animals, de la
que la nostra entitat n’és membre des de
fa anys.
Afavorir la bona convivència
D’aquesta manera Barcelona s’equipara
amb diverses ciutats europees com Berlín,

Brussel•les, Amsterdam o Ginebra, i
permetrà l’accés de gossos al metro,
sempre que vagin amb corretja no
extensible i morrió. L’acord preveu algunes
limitacions per tal d’afavorir precisament la
bona convivència i la seguretat, també dels
propis animals. Així, els dies laborables no
serà possible pujar al metro amb un gos
a les franges considerades hores punta,
ni tampoc quan es produeixi alguna
celebració multitudinària.
Comissió de seguiment
L’acord contempla la creació d’una comissió
de seguiment entre els responsables
de TMB i els tècnics de la regidoria de
Presidència i Territori per garantir la
correcta implantació de les mesures i
afavorir el procés de normalització de

l’accessibilitat. S’ha fixat un termini de sis
mesos per avaluar el correcte funcionament
de la iniciativa, a partir que aquesta entri
en vigor. Actualment, al metro només hi
poden accedir petits animals domèstics en
gàbies o cistells, així com també gossos
d’assistència i gossos de seguretat de la
pròpia empresa.
DEPANA i els drets dels animals
La nostra entitat celebra aquesta decisió
tant de temps esperada i justament
reivindicada per totes les entitats que
defensem els drets dels animals, i
espera que sigui finalment aprovada
per la Generalitat com a primer pas per
harmonitzar la convivència dels ciutadans
amb els animals de companyia a la ciutat
de Barcelona u Marta Gumà
L’Agró Negre de DEPANA
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Impressionant imatge d’una zona de costa a Ghana (Foto: 4A - Mancomunidad de Pamplona)

ELS PLÀSTICS, PROHIBITS
A L’ÀFRICA

MOBILITZA’T, RECICLA EL
TEU MÒBIL

L’ESCALFAMENT
GLOBAL, INNEGABLE

Mentre a la Unió Europea la poderosa
indústria dels embolcalls, i concretament
dels plàstics, posa pals a les rodes
per tractar d’impedir o limitar una
normativa que hauria de restringir l’ús
de bosses de plàstic, al continent africà
la problemàtica amb el plàstic ha
esdevingut tant problemàtic que molts
països s’han vist forçats a prendre
solucions dràstiques.
Per tot el continent sembla que el
paisatge hagi estat decorat per un
artista excèntric i malaltís: els plàstics
campen lliures i descontrolats, als
marges dels camins, penjats als arbres
i fanals, arrossegats pels vehicles per
les carreteres i els camins. Riu avall o
dormint sobre les aigües mandroses
dels llacs, taponen els embornals tot
provocant inundacions, contaminen les
aigües i l’aire, empobreixen el sòl i
enverinen el bestiar i també els animals
salvatges.
Tan omnipresent és el plàstic a l’Àfrica,
que en alguns països, com ara Sudàfrica, es considerat, irònicament, la
flor nacional. La plaga dels plàstics ha
esdevingut un problema tan greu que
des de fa una dècada molts països del
continent li han declarat la guerra, i la
seva fabricació, comercialització i ús
per part de la gent, ha estat vedat.
És el que ha passat a llocs com Ruanda,
Uganda, Kènia o Gabón, i properament
aquesta determinació serà imitada per
altres països del continent africà u JC

L’Institut Jane Goodall ha endegat una
campanya internacional de sensibilització
sobre la repercussió que té a l’Àfrica
Central el desmesurat consum de mòbils
que es fa al món, i sobre tot, a Occident.
Només a l’Estat espanyol existeixen més
de 57 milions de línies de telefonia mòbil,
per a una població d’uns 47 milions
d’habitants. Comptant que els nens petits
no disposen d’aquest omnipresent estri,
vol dir que els mòbils superen als usuaris.
Les publicitats agressives i les ofertes
moltes vegades enganyoses impulsen
a la gent a canviar d’aparell cada dos
per tres, i la seva vida útil no supera de
vegades els 3 anys. Molts són llençats a
les escombraries o bé oblidats en racons
perduts de la casa, i només un 5% es
recicla.
Cal saber que mòbils, consoles,
ordinadors i altres estris informàtics
necessiten per a la seva fabricació d’uns
minerals que són molt escassos i de difícil
extracció, el coltan i la casiterita, recursos
que produeixen molts diners, però que
alhora generen conflictes bèl•lics sagnants
a països com la República Democràtica
del Congo, provocant milions de víctimes
i refugiats. La campanya de l’Institut
Jane Goodall vol convèncer a la gent de
que lliuri el seu mòbil usat per què els
seus components puguin ser reciclats i
d’aquesta manera es redueixi l’extracció
d’uns minerals tacats de sang.
Si voleu participar, adreceu-vos a:
www.movilizateporlaseva.org uJC

El planeta s’escalfa. El canvi climàtic,
provocat en bona mesura per l’acció
humana, acumula més i més evidències,
i mentre els científics ens estan alertant
sobre les greus conseqüències d’aquest
procés, a través dels lobbies del sector de
l’energia determinats poders econòmics
esmercen grans campanyes publicitàries
per a estendre l’escepticisme o el discurs
negacionista entre la població.
El grup d’experts sobre canvi climàtic
de l’ONU (IPCC) assegura que el canvi
climàtic és inequívoc i que les accions
humanes en són responsables directes.
Ja es parla d’un augment de 4,7 graus
per aquest segle si no es frena el CO2.
Però en paral•lel, les grans corporacions
energètiques, amb l’activa col•laboració
de grups de pressió neoconservadors
(think tanks), inverteixen grans sumes
de diners per tal d’influir en l’opinió
pública i persuadir-la que això del
canvi climàtic és un invent alarmista dels
ecologistes.
D’altre banda, organismes internacionals
poc sospitosos d’afavorir les tesis
ecologistes, com és el Banc Mundial,
reconeixen que les pèrdues relacionades
amb fenòmens meteorològics extrems
han augmentat 37.000 milions d’euros
anuals en la darrera dècada, i que
la inversió en millores de prevenció
dels desastres naturals en els països
en desenvolupament, i de lluita contra
l’escalfament, suposaria un estalvi de fins
al 50%uJC
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FOTOGRAFIES I FILMACIÓ DE L'ÓSSA
HVALA AMB DOS CADELLS ALS PIRINEUS
El passat agost, càmeres automàtiques del Conselh Generau
d’Aran van fotografiar una óssa amb dos cadells nascuts l’hivern
anterior. Es tracta de la Hvala, una óssa especialment prolífica,
amb els seus ossets.
Més recentment, l’associació Pays de l’Ours Adet ha fet públiques
unes imatges precioses, captades gràcies a una càmera automàtica
amagada en un arbre, on es veu la mare i els dos cadells, ja molt
crescuts.
És la segona reproducció verificada aquest any. Malauradament,
la primera va ser un cadell trobat mort a la Vall de Cardós, que
havia estat arrossegat pel fort corrent d'un torrent de muntanya.
Les anàlisi genètiques van determinar que es tractava d'una
femella filla del mascle Pyros i la femella Caramelita.
Podeu consultar tota la informació sobre la població d'óssos del
Pirineu a la secció ‘Població i localitzacions’, de l'apartat de l'ós
del web de DEPANA u
Font: Conselh Generau d’Aran.

EL PARLAMENT ESPANYOL APROVA
LA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

A finals d’octubre, el Congreso de los Diputados aprovava la
Ley de evaluación ambiental amb un únic partit posicionat a
favor, el PP. Entre altres mesures, la norma obliga a sotmetre
a avaluació d'impacte ambiental tots els projectes en què
s'usi la tècnica de fracking, penalitza les pràctiques de
bunkering que porten a terme els vaixells permanentment
fondejats que subministren combustible, i obliga a incloure
en els projectes estudis de perillositat sísmica (en clara
referència al projecte Castor).
La norma és polèmica perquè el que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera
una millora (agilitza tràmits), és per a les organitzacions
ecologistes un perill perquè pot facilitar que s'aprovin més
projectes amb impacte en el medi ambient i en menys temps.
També causarà polèmica a creació de la figura dels ‘bancs
d'hàbitat o conservació’, que permeten compensar el dany
ambiental d'un projecte urbanístic assumint les despeses
d’un treball de recuperació ambiental fet en un altre lloc.
DEPANA segueix el tema molt de prop u

ELS CLOTS DE SANT JULIÀ,
SALVATS
A la vora del poble de Vullpellac, al Baix Empordà,
trobem un espai ple de màgia i misteri, que malgrat la
seva bellesa és molt desconegut fins i tot per a la gent
de la comarca. Són els Clots de Sant Julià, un laberint de
coves i roques entapissades d’heure i molses, immerses
en un bosc ombrívol d’alzines i pins on s’han fet troballes
prerromanes i romanes.
Aquest espai estava greument amenaçat per la
construcció a tocar d’una macroplanta de tractament
de residus. La mobilització ciutadana, especialment a
través de la Plataforma de veïns de Forallac-Aturem la
Macroplanta amb l’ONG local SOS Empordanet, a la
que DEPANA va donar ple suport, ha estat decisiva per
frenar aquest projecte. La Direcció General de Qualitat
Ambiental ha denegat a l’empresa l’informe d’impacte
ambiental presentat, com també el permís ambiental,
tot considerant que pot afectar de manera molt greu el
paisatge, els valors culturals i ambientals de l’indret i el
seu entorn u JC

SENTENCIA DEL PRESTIGE = VERGONYA
Partits polítics i organitzacions ecologistes han criticat la sentència
absolutòria del 'cas Prestige' que consideren "una vergonya" per no
valorar en tota la seva dimensió les responsabilitats polítiques del
desastre medi ambiental causat. Som molts qui pensem que suposa un
insult a la natura i als ciutadans, en especial als directament afectats
i als milers que van treballar anònimament netejant les ingents quantitats de 'chapapote' que cobrien les costes gallegues.
A la memòria de molts de nosaltres hi volta la frase que el que vessava eren uns simples “hilillos de plastilina”, i també la idea que els
vertaders culpables de la dimensió de la catàstrofe van ser responsables polítics que no eren al banc dels acusats u

NOU COP A L’ENERGIA SOLAR
Quan la instal•lació de plaques
solars fotovoltaiques començava a
ser una cosa poc comuna però no
pas extravagant, va rebre l’efecte
de les retallades a les primes per
part de l’Administració (sota la
pressió, com no, del lobby energètic
convencional), amb el pretext de
reduir el dèficit de tarifa. Això ha
aturat molts projectes de noves
plantes fotovoltaiques, sobretot els
anomenats ‘camps solars’. El resultat
és que milers de famílies que havien
dipositat els seus estalvis han vist
com els ha deixat de resultar
rendible l’aposta per les renovables
que en el seu dia van fer.
Ara li ha tocat el rebre als
petits productors que opten per
l’autoconsum. Així,
el projecte
de llei de la reforma elèctrica,
promogut per ara en solitari pel
Govern i el PP, en fase avançada
de tramitació, preveu un ‘peatge’
d’un 27%, superior al que paga un
usuari convencional per contribuir
als costos de funcionament de la
xarxa i, fins i tot, de manteniment

de les centrals tèrmiques i de
cicle combinat que, eventualment,
garantirien el subministrament.
D’altra banda, el projecte de
llei preveu no pagar l’energia
excedent produïda en un domicili,
que fins ara si s’introduïa a la
xarxa es cobrava vàries vegades
per sobre del preu de l’energia
elèctrica produïda amb fonts
no renovables (i que ajudava
a que es pogués amortitzar la
instal•lació). Tampoc es lliuraran
del peatge aquells generadors
autosuficients i/o sense connexió
a la xarxa, fet clamorosament
indecent i que ja està provocant
que s’amaguin per evitar aquest
abús i la multa estratosfèrica per
als no declarants.
Tot plegat es tracta de què les
renovables no agafin més volada
i retallin una mica el pastís a les
convencionals; més encara ara,
en plena crisi, amb una clara
sobrecapacitat generadora i amb
un risc de davallada dels beneficis
per a les elèctriques u JM
L’Agró Negre de DEPANA
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Gustavo Duch
Per Duaita Prats

G

ustavo Duch és escriptor, conferenciant i
coordinador de la revista Soberanía Alimentaria,
coeditada per La Via Campesina, Plataforma Rural,
GRAIN i Fundación Agricultura Viva-COAG. La
publicació defensa els moviments camperols i les
virtuts d’un món rural viu.
Llicenciat en veterinària i amb el postgrau de
Direcció d’Empreses, Duch va estar 20 anys al
capdavant de Veterinarios Sin Fronteras, però
actualment el seu nom s’associa amb força a un
concepte, el de la ‘sobirania alimentària’, que
argumenta amb paraula suau i total convicció. És
fàcil d’entendre què el mou; només cal llegir els títols
dels seus llibres: ‘Lo que hay que tragar’, ‘Alimentos
bajo sospecha’, ‘Con los pies en la tierra’…
El del darrer, ‘Mucha gente pequeña’, també és ben
suggeridor i ens planteja un món no menys fascinant.
La bona notícia, segons ens diu, és que a més es
tracta de l’única visió cap endavant possible.

‘‘L’AGRICULTURA INDUSTRIAL NO TÉ CAP FUTUR’’
Em venen tantes informacions sobre el
que fas que em costa enfocar l’entrevista
en una sola direcció. M’hi ajudes?
M’agrada i em trobo identificat quan
em presenten com un activista per a la
sobirania alimentària. I subratllo activista,
perquè és el moment de prendre part en
les coses que ens importen. Ja no val passar
per la vida sense posicionar-se.
Per què sobirania alimentaria? Gairebé
fa 20 anys que participo de causes que
defensen aquest concepte de recuperar els
drets sobre el que mengem i com s’obté.
Neix de la Via Campesina, un moviment
creat l’any 1996 per pagesos i pageses
de tot el món, conscients que el model
capitalista els deixava fora a l’hora de
decidir sobre el sistema agrícola que
volien. La proposta encaixa perfectament
amb el pensament ecològic enllaçant-lo
amb l’agricultura camperola, i tot plegat
configura un mapa per caminar cap a la
sobirania a la que em referia.
On es troba ara aquesta Via Campesina?
Fent via, com ja diu el seu nom. Cada
vegada hi ha més pagesos, i també més
consumidors, que entenem que el model
18
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de l’agricultura industrial i de les grans
superfícies no ens interessa per molts motius,
i que girem la mirada cap al món rural amb
tot el seguit d’avantatges que el seu modus
vivendi aporta: recuperar la lentitud del
temps, l’amplitud de l’espai, la proximitat
de les coses, la qualitat dels productes
alimentaris... Per davant d’acumular diners
i poder, hi posem acumular relacions, temps
propi. Què és millor, una agricultura per
fomentar els negocis, o una agricultura per
fomentar la vida? No es tracta en absolut
de pensar en un retorn al camp ‘per
sobreviure’, sinó ‘per viure per sobre’ de
les condicions actuals.
Moltes vegades hauràs escoltat que
la viabilitat a gran escala d’aquestes
propostes, és complicada.
Però és al contrari! Està científicament
demostrat que l’agricultura industrial no
té cap futur i aviat serà inviable. Depèn
del petroli i de tot un seguit de recursos
energètics que s’esgoten. No ha après
a conrear sense energia fòssil ni sense
fertilitzants, ni sense fer un ús intensiu de
l’aigua. És un model que té els dies comptats.
Molts ciutadans hem pres consciència que
som subjectes polítics, i sabem que tornant

a un model de vida autosuficient escollim
l’opció directa per donar un bon cop de
puny al neo lliberalisme. El nostre moviment
està just en aquesta franja i té molta força.
Entenc que produir o tenir a l’abast proper
aliment de qualitat, és a la base de ser
sobirà en la pròpia manutenció. Clar,
per això defensem una economia social
on el sector primari tingui molt de pes. A
Catalunya, amb només un 3% de pagesos,
som encara lluny d’aquesta fita. Però cada
vegada hi ha més persones que s’apunten
a tornar al món rural, als oficis artesans, als
boscos, als costums que els permetin tornar
a ser independents. Per això en aquests
moments s’estan reclamant tantes sobiranies
en tants sentits. I en termes de planeta
sempre s’han registrat fortes resistències a
deixar la terra. Encara el 50% dels humans
viuen en un entorn rural. Els darrers 50 anys
de barbaritat capitalista no han arrelat a
tot arreu.
En què es basarà el model del futur? En
l’agricultura del sòl, de les abelles, de secà…
Cap novetat, és la que ens ha alimentat
durant 10.000 anys! Ara ens ha de >>>
donar la vida per seguir endavant. Està

Què és millor, una agricultura per fomentar els negocis o una agricultura per fomentar la vida? No
es tracta en absolut de pensar en un retorn al camp per ‘sobreviure’, sinó per ‘viure per sobre’ de
les condicions actuals. Hem de defensar la nostra sobirania alimentària.
Molts ciutadans hem pres consciència de que som subjectes polítics i sabem que tornant a un model
de vida autosuficient escollim l’opció directa per a donar un bon cop de puny al neo lliberalisme.
Les grans urbanitzacions, la globalització, són projectes impossibles.
El model de vida del futur passarà per fer comunitats més petites, i es basarà en l’agricultura del
sòl, de les abelles, de secà… Cap novetat, és la que ens ha alimentat durant 10.000 anys!
S’especula amb el que mengem a les borses de Chicago i Nova York, i s’hi compren les terres dels
països més pobres del planeta. Es coneix com ‘acaparamiento de tierras’ i està causant molts danys
a les persones i al medi.

comprovat que una hectàrea d’agricultura pagesa és més productiva
que una de monocultius industrials. La nostra oportunitat rau en
l’agricultura camperola, això és així. Però també és cert que amb el
model de vida actual, ni tenint tots els voltants de Barcelona conreats
amb agricultura verda podríem abastir els seus habitants. Per tant,
cal canviar de mires, marxar de les grans ciutats i fer comunitats més
petites on una part important de l’economia es resolgui dins de la
mateixa comunitat. Les grans urbanitzacions, la globalització, són
projectes impossibles.
Amb aquesta idea has escrit una cosa tant preciosa com “mucha
gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán
pequeños huertos… que alimentarán al mundo”. Sí, és al meu
darrer llibre ‘Mucha gente pequeña’, on hi explico tot això i més.
Parteix d’un antic proverbi africà, que ara ja, més que proverbi
és una profecia.
Sempre em pregunto com podem haver deixat en mans
equivocades un aspecte tant bàsic i delicat per a qualsevol
ésser humà com és l’alimentació. No ha estat casual. Hi ha hagut
una intencionalitat molt ben dirigida precisament perquè és una
necessitat bàsica i a través d’ella se’ns pot tenir ben lligats. D’aquí
neix l’obsessió d’acabar amb el petit pagès, que és un model
d’autosuficiència, i extrapolant-ho, d’aniquilar els petits pobles, les
petites comunitats, etc. Sense anar més lluny, fa poquets dies la Ley
de Administraciones Públicas anunciada pel ministre Montoro resta
poder als municipis. És un gran error. A menor escala, tot i tots
podem funcionar millor i participar de les decisions com a subjectes
polítics que som.
Es poden posar noms a les pomes podrides de la cadena
alimentària? Justament és això, una cadena, on cadascuna de
les seves baules està fortament controlada: en les llavors tenim
3 empreses fiscalitzen el 50% de la producció: Monsanto, Bayer
i Syngenta, mentre 4 empreses comercialitzen el 90% dels grans
bàsics (blat de moro, arròs, blat, soja), que són ADM, Dreyfus,
Bunge i Cargill. I al mig de tot, 5 grans empreses tenen el 70%
de la distribució: El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Mercadona
i Eroski. Després n’hi ha d’altres que han perdut força, com
Pescanova, Nestlé o Campofrío.
Al seu darrera és on s’hi amaga el veritable poder. És a les mans
dels grans poders financers, que governen el món. Monsanto depèn
de Goldman Sachs, El Corte Inglés i Pescanova estan finançant
els seus deutes amb els bancs, els fons d’inversió inverteixen
directament en els aliments. S’especula amb el que mengem a les
borses de Chicago i Nova York, i s’hi compren les terres dels països

més pobres del planeta. Es coneix com acaparamiento de tierras i
és una de les lluites de GRAIN. Ahir mateix era assassinat al Mato
Grosso el líder guaraní Ambrósio Vilhalva, que s’oposava als
qui adquireixen terres de forma massiva per substituir-hi el conreu
de canya de sucre pel de matèria prima per a la producció de
biocombustibles destinats a la indústria de l’automoció.
O sigui que els transgènics alimenten… la bombolla financera.
Hi ha un missatge molt trampós que escoltem tot sovint: hem de
produir més per alimentar el planeta i acabar amb la fam. És
mentida! Quan més es produeix, més fam i més gent desarrelada
hi ha, i l’únic benefici va als comptes corrents d’aquestes empreses.
I pels qui els ingerim? Cap benefici, amb l’inconvenient que és
difícil de triar, ja que els animals que mengen de cultius transgènics
els incorporen a l’organisme i, per tant, la carn, la llet, els ous,
poden contenir-los. Els darrers estudis apunten a conseqüències
generals en la salut per acumulació, en forma de problemes
endocrins, tumorals… També d’ecològiques i socials molt greus.
Com defensar-nos, quan molta gent no es pot permetre
comprar menjar bio, o aliments de proximitat? Aquest també
és un concepte equivocat. Un estudi de la Universitat de València
comparava les despeses en la dieta de famílies que compraven a
una gran superfície, amb d’altres que ho feien a cooperatives de
consum buscant productes de temporada, no abusant de la carn,
adquirint només el que necessitaven, etc. Els tiquets de la compra
de la família que anava a Mercadona, eren més alts! u

QUESTIONARI BREU
NOM COMPLET: Gustavo Duch Guillot
LLOC DE NAIXEMENT: Barcelona
ARA VIU A: Barcelona (A Horta)
UN BONIC RECORD D’INFANTESA: els estius a Santa

Coloma de Queralt
EL MOMENT MÉS BUSCAT: el cap de setmana a l’hort
UN IDEAL: el misteri...
UN ALIMENT OBLIDAT: les faves
UN ALIMENT PER OBLIDAR: la soja
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ACTIVITATS del 4t trimestre

CRÀTERS, DUNES... I UDOLS
Un cop més, els ocells han estat protagonistes de les activitats de DEPANA,
però també les colades de lava, la vegetació dunar, i el llop.

El volcà de la Banya del Boc, a la Vall de Llémena, sorprèn pel clar perfil del seu ampli cràter
i per la presència d’impressionants colades de lava (foto: Jordi Cebrian)

E

ls torlits són uns ocells de costums
crepusculars i plomatge críptic, que
durant el dia solen passar desapercebuts,
immòbils i arraulits sobre els camps per
llaurar, confosos entre la terra bruna
i polsegosa. Sens dubte ells van ser les
grans estrelles de la nova edició de la
marató ornitològica no competitiva que
aquest octubre es va fer un any més al
delta del Llobregat, coorganitzada per
DEPANA i SOS Delta.
Un munt d’ocells
Els 16 participants d’aquesta sortida es
van distribuir en quatre grups per tal de
censar el màxim d’ocells en aquells espais
del delta no protegits encara, com els
camps de conreu del voltant de Can Dimoni,
les ribes de la nova llera, el riu entre sant
Boi i la C31, les pinedes de Gavà o els
erms propers a la ciutat del Prat. Fins a 89
espècies diferents es van identificar, de les
que potser caldria destacar, juntament amb
els torlits (32 en total), un falcó mostatxut,
el cotoliu, cinc ànecs cuallargs, un morell
de plomall a la llacuna de laminació a la
vora de Viladecans, dos bitxacs rogencs, un
còlit gris, una cotxa cua-roja, una piula dels
arbres i un papamosques gris, entre d’altres.
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Volcans al Gironès
Quan parlem de volcans, la ment ens viatja
automàticament a la Garrotxa, la comarca
catalana més ben dotada d’aquests tresors
únics de la natura. Però de volcans en
trobem també a altres indrets, com a la
comarca veïna del Gironès. Són més antics,
i alguns han quedat desfigurats o camuflats
per l’expansió de la vegetació o els usos
agrícoles. Del volcà de la Banya del Boc,
a la Vall de Llémena, sorprèn el clar
perfil del seu ampli cràter i la presència
d’impressionants colades de lava. Fins a
22 persones es van apuntar a aquesta
exploració volcànica en un dia de tardor
ben càlid, gaudint de les interessants
explicacions sobre els tipus de roques
volcàniques i minerals associats que ens
aportava el David Rodés, i que sobre el
paisatge vegetal de l’indret ens oferia el
Romà Rigol.
L’excursió començà ben a prop de la
petita ermita romànica del Pla de Sant
Joan i s’enfilà suaument bosc amunt fins a
trobar les primeres mostres de la presència
de roca volcànica, i al cràter, de grans
dimensions: 1.300 m de llarg per 860
d’amplada, amb una fondària de 100
metres. S’obre en direcció sud-oest, per
on van lliscar les masses de lava tal i com
queda reflectit als talussos i a les roques
escampades. El camí de tornada travessa

un tram de bosc humit, sembrat aquell dia
de castanyes recent caigudes.
El delta atacat
Guiats pel biòleg Josep Lascurain,
el novembre anàvem al delta del
Llobregat, on vam quedar molt colpits
per les explicacions de l’expert sobre les
transformacions negatives del paisatge
natural de la zona. Es tractava d’analitzar
la vegetació de duna i rereduna, des
de les pinedes de pi pinyer, on destaca
la presència d’una gramínia de mides
excepcionals, la cesquera Saccaharum
ravennae, fins a les dunes litorals de Gavà.
Aquesta espècie autòctona, porta totes
les de perdre davant la competència
aclaparadora d’una de molt semblant, el
plomall de la pampa Cortadria selloana,
una planta de jardineria originària de
l’Argentina que s’escampa sense control
per tota l’àrea. Des dels anys 70, la
cesquera ocupa les depressions interdunars
d’aquesta pineda, representant la
darrera localitat d’importància d’aquesta
comunitat vegetal a Catalunya. Va ser una
desagradable sorpresa comprovar, que
en un cert indret aquestes havien estat
aniquilades sense contemplacions, amb
les conseqüències que ja expliquem a les
pàgines d’Acció Ambiental.
Al final de la jornada es va visitar un petit

ACTIVITATS del 4t trimestre
A la sortida a Gavà ens colpiren les explicacions del biòleg
Josep Lascurain sobre l’evolució de la zona. Vam analitzar
la vegetació de duna i rereduna, des de les pinedes de pi
pinyer, on destaca la presència d’una gramínia de mides
excepcionals, la cesquera Saccaharum ravennae.
>>>tram de les dunes de la platja de Gavà on els anys 90
es va recuperar el paisatge dunar, amb espècies d’interès
com el lliri de mar, el melg marí, l’ungla de gat o la malcòlmia
litoral, entre d’altres. Arribats a aquest punt, Lascurain ens va
parlar de dos projectes, un per regenerar aquestes dunes,
que a causa de l'elevadíssima freqüentació humana pateixen
greus problemes de conservació, i un segon de millora de la
qualitat de l’aigua de la riera de Canyars.

Sortida a la pineda de Gavà i Malcolmia littorea
(Fotos: Albert Molero i Jordi Cebrian)

El licòleg Josep Maria Massip, ens explicà que
els primers humans s’aprofitaven de l’habilitat
caçadora del llop per tal d’arrabassar-li les
preses, i com, molt més endavant, l’expansió
de la ramaderia va posar al seu abast una fàcil
i abundant font d’aliment, esdevenint el pitjor
i més odiat enemic de l’home. Així mateix, i de
manera excepcional, ens mostrà alguns objectes
ben curiosos del seu fons etnogràfic sobre el llop.

El llop udola a la seu de DEPANA
El vespre de divendres 15 de novembre va udolar el llop a la
seu de DEPANA, o si més no amb un petit esforç d’imaginació
el podíem sentir ben clarament tot escoltant les amenes
paraules de l’expert Josep Maria Massip. Aquest licòleg,
autor del magnífic llibre “Els llops i els humans, passat i present
a Catalunya”, ha dedicat molts anys a l’estudi d’un animal que
ha suscitat alhora un odi i una fascinació aclaparadors en
l’ésser humà. A la xerrada, presentada per la directora de
L’Agró, Duaita Prats, s’hi van aplegar prop de 40 persones,
i Massip va explicar les tumultuoses relacions entre l’home i el
llop al llarg de la història.
Si a la prehistòria els primers avantpassats de la nostra
espècie s’aprofitaven de l’habilitat caçadora del llop per tal
d’arrabassar-li les preses, molt més endavant l’expansió de la
ramaderia li va posar al seu abast una fàcil i abundant font
d’aliment, i el llop va esdevenir el pitjor i més odiat enemic
de l’home. Es va demonitzar la seva imatge, la seva mirada
encesa es comparà amb les flames de l’infern i els udols amb
els planyiments de les ànimes en pena. A les guerres, els llops,
que sempre han estat oportunistes i carronyers, devoraven els
cadàvers dels cavalls però també dels soldats caiguts.
Es van cremar boscos per evitar que llops i bandolers
trobessin refugi, i va ser obligatori, per decret reial, la seva
exterminació. I la lluita a sang i foc contra aquest carnívor
de llegenda va culminar amb l’ús de verins tan letals com el
sulfat d’estricnina, que suposà la reducció dràstica de la seva
població a tot Europa. Ara, amb la tornada del Canis lupus a
indrets on feia dècades que havia desaparegut, han tornat
també les pors ancestrals de la gent de muntanya. Caldrà
trobar la millor manera de facilitar la convivència.
Un privilegi per a DEPANA
De manera excepcional, en Massip ens va mostrar diferents
objectes de la seva col•lecció particular que els habitants
d’aquests pobles solien emprar per tal de foragitar o capturar
llops: des de pesats enagos d’un color roig llampant que les
dones mostraven al carnívor, aixecant-se la faldilla tan bon
punt s’hi ensopegaven, a collars de punxes per als gossos
defensors dels ramats i les sinistres pastilles d’estricnina.
Una xerrada fascinant al capdavall, que va suscitar molta
participació en el torn de preguntes.
Viatge virtual a les Shetland
Una setmana abans, el nostre company Oriol Muntané,
ornitòleg i viatger apassionat, ens havia mostrat les seves
formidables fotos d’ocells marins realitzades en el transcurs
d’un viatge a les illes Shetland, al nord d’Escòcia, un destí
somniat per a qualsevol ornitòleg de les nostres latituds. La
xerrada va tenir lloc a la llibreria Horitzons de Barcelona,
fruit d’un conveni de col•laboració de DEPANA amb aquest
establiment u Jordi Cebrian, amb aportacions de Joan Cuyàs,
Raül Bastida i Albert Molero
L’Agró Negre de DEPANA
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AGROMANIACS

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

EL LLIBRE
BIRD SENSE. WHAT IT’S LIKE TO BE A BIRD.
Autor: Tim Birkhead (Editorial Bloomsbury - 2012)
Sabíeu que els somorgollaires
(una espècie d’au marina) són
capaços de reconèixer la seva
parella volant cap al niu, quan
només és un punt
a l’horitzó? I que
els xoriguers poden detectar preses de fins a dos
milímetres desde
divuit metres? (Els
humans en necesitem quatre). I
que hi ha espècies que poden
dormir o fins i tot
volar amb un ull
tancat?
Per què els ocells
de bosc canten
amb tons més
greus i els d’espais oberts usen
freqüències més elevades? Hi
ha alguna espècie que pugui
orientar-se en total foscor com els
ratpenats? Us havíeu assabentat
que els voltors del nou món usen
l’olfacte per trobar els cadàvers
de què s’alimenten, que es troben al fons de la selva?
Les respostes a totes aquestes
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preguntes i moltes més les trobareu en aquest llibre, un mini compendi d’història natural revisat i
posat al dia ordenat en capítols
sobre els diferents
sentits dels ocells:
vista, oïda, tacte,
olfacte, “orientació
magnètica” i emocions.
El seu autor, Tim
Birkhead, biòleg
de formació, no
necessita presentació en el camp
de l’ornitologia.
Conegut pels seus
estudis de somorgollaires a les colònies de l’illa de
Skomer a la Gran
Bretanya i autor de diversos llibres, ha escrit als principals mitjans de comunicació del seu país
i forma part de l’il•lustre Royal
Society de Londres.
Amb una redacció amena i un
preu força assequible, és una
opció molt recomanable (sempre i quan l’anglès no sigui un
obstacle) u

AGROMANÍACS
EL ROMPSAC AL TURÓ DE MONTIGALÀ. UN FRUIT QUE S’ENTERRA TOT SOL.
Exploració botànica a la Serra de la Marina.

C

om ja va dir el professor Oriol de Bolòs quan estudiava aquest paisatge vegetal: “Especialment en la part granítica,
la conservació del sòl requereix una cura
especial”. Aquesta cita té plena vigència ja
que no sembla que es faci res per eradicar
algunes pràctiques, com el trànsit de bicicletes per corriols i camins estrets, que són
molt lesives per al sòl. Si volem contribuir
a frenar l’erosió d’aquests sòls que es descarnen ràpidament, fora bo revisar la gestió del trànsit de bicicletes per la muntanya.
Avui observarem una planta que malda per
viure en els llocs més marginals d’aquest
paisatge, una d’aquestes plantes que fan
possible la retenció de la terra en espais que
es troben en el caire de la nuesa mineral (*).
El rompsac
El rompsac o pelagot del Cap (Stipa capensis
Thunberg) és una planta anual de les terres
càlides i eixutes del mediterrani meridional i la
regió sahariana. A Catalunya el trobem escampat
en diversos punts del litoral. Normalment el gra de
les gramínies se separa de la planta embolcallat
amb esquametes (gra vestit). En molts casos, com
ara en els pelagots, del gènere Stipa, els nervis
de l’esquameta externa, el lemma, concorren en
un feix i es perllonguen formant un apèndix llarg,
prim i tenaç, anomenat aresta. Aquestes arestes
sovint formen uns pinzells de pèls finíssims i
lluents que dibuixen en el paisatge unes línies
argentades rutilants, molt gracioses. En el fruit
del rompsac hi veiem tres parts principals: l’estoig
fusiforme, format per les glumel·les, que conté el
gra; l’aresta que arrenca de la part superior de
l’estoig; i, a l’extrem oposat o inferior, el coll del
fruit i la punta aguda.
El fruit del rompsac
Ens aturarem a observar amb detall aquestes
parts. L’aresta té un tram estretament cargolat
en tirabuixó, amb moltes voltes, i un altre tram,
a l’extrem, sense cargolar. La part del tirabuixó
està eriçada, al llarg dels cantells, de cerres

cristal·lines tirades enrere. La part de l’extrem,
la seta, té menudes i espaiades dentetes minerals.
Tota l’aresta està dos cops colzada, en un punt
de la molla i en la unió d’aquesta amb la seta.
L’estoig de la llavor, entre verd i brunenc, amb
pèls setacis al llarg dels nervis, s’afua a l’extrem
inferior en un bec de dues galtes profusament
barbades, amb pèls blancs d’aspecte sedós
perfectament pentinats a banda i banda. Ara bé,
l’observació de la punta del fruit impressiona
força. És esbiaixada, canaliculada i doblement
armada en les tallants vores del canonet. Té una
lluïssor vidrienca que recorda la punta d’un plomí
d’acer. És el segell de la família: la capacitat
d’empedreir algunes parts amb concentracions
de sílice.
A mesura que els fruits del rompsac van madurant,
es va produint la separació de les arestes del
conjunt d’espiguelles, fins llavors molt fina i
estretament acoblat, i el deseiximent del fruit pel
peuet que el sosté, un detall important, perquè
de la ruptura de l’artell en sortirà l’aguda punta
vulnerant. Primer les arestes se separen per dalt,
fent un pinzell clar; plenament exposades, així,
a l’efecte de l’aireig i la solrajada, les arestes es
cargolen i dobleguen i finalment els fruits queden,
per un temps, reposant passivament a la cassoleta
de les glumes, tan feblement units a la planta que,
en aquest punt, qualsevol animal de pèl o de llana
que els toqui, sense fer-ne esment, tot passant-hi a
frec, se n’endurà una bona mostra. Aliança clara
entre planta i ramaderia.
Pot passar que, per aquest tarannà entortolligadís
dels fruits, trobem plantes cofades amb curiosos
bolics, mig penjants, d’arestes entrecreuades. El
nom Stipa retorta, degut a l’insigne botànic Josep
Cavanilles i sinònim de l’actualment acceptat,
al·ludeix a aquest fet. Es tracta d’un d’aquests
fruits agafallosos i clavadissos que sovint ens
trobem enganxats a la roba i que pot arribar a
clavar-se, en aquest cas, sota la pell del bestiar
domèstic, obrint-se pas entre el pellam o la llana
espessa. Alguns noms populars de la planta, com
rompsac i barró, aquest possiblement al·lusiu
a alguna mena de barrina, ja són ben explícits.
L’eficiència de la punta tallant amb el coll barbat
és notable. Les mostres de fruits arreplegats han

travessat la roba de la bossa i de les butxaques
on els havíem desat, colant-hi sempre punta i
barbes. Aquest model de fruit acabat en punta
i coll barbat el trobem en moltes altres plantes,
com l’albellatge contort, de fruit barba-roig, i ha
donat lloc a la concepció, dins de la subfamília de
les panicòidies, de la tribu de les andropogònies,
és a dir, plantes amb barba d’home.
L’autosembra amb barrinada
La torsió del feix dels nervis de l’aresta provoca la
formació del tirabuixó quan el fruit es deshidrata.
Després, quan cau a terra, tan si ha estat, o no,
prèviament transportat, clavat en el pèl d’un
animal o en la roba d’un vianant, l’energia del
filaberquí s’allibera quan la humitat de la serena,
l’aigua d’un ruixat o, senzillament, un augment
de la humitat ambiental, provoca l’estirament
de l’aresta del fruit. Empès per l’estirament,
ancorant les cerres rígides de la molla i amb
l’ajut, encara, de l’efecte de palanca de la seta
colzada i armada amb dents minerals, el fruit pot
reptar pel terra, posat que no s’hi hagi clavat de
bell antuvi, en caure.
L’eficàcia en la sorra solta de Montigalà és
perfecta. Poc temps després de la diàspora,
enguany a darreries de juny, podem veure, en
qualsevol erm sec i clarer, centenars de fruits
clavats en el terra. Hi veiem molts fruits que han
soterrat la cariopsi amb el seu estoig i tota la
columna roscada. Destaquen molt, en el terra, les
fines cues de les setes ajagudes, d’un groc fort,
d’escamarlà. Si agafem un fruit per l’aresta i
tibem, s’escapçarà pel coll barbat. Les barbes no
són manllevadisses.
Sembrar al juliol? Aquest és el caràcter dels
fruits secs: la capacitat d’esperar. Mitjançant
l’autosembra amb barrinada, procés que alguns
botànics anomenen tripanoespèrmia, el rompsac
sembla passar per damunt del tribunal de selecció
de llavors de les formigues i ens ofereix, a nosaltres, un admirable exemple de biomecànica en
una herba menuda i temporera capaç d’encarar,
amb èxit, l’eixut, el foc, el trepig, la roda de la
bicicleta, el xerri, la dent del conill, els pixats...

u Romà Rigol (Fotos: César Pedrocchi Rius)
(*) Més informació a l’apartat Notícies del web de DEPANA
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1. Espiga de rompsac
Stipa capensis.
2. Detall de l’aresta
cargolada.
3. Fenassar
d’albellatges i
rompsac en els espais
més cremats.
4. Detall de l’estoig
de la cariopsi i les
barbes.
5. Detall de les
barbes i la punta
(cal·lus).
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EN CONTRA
Extraterrestres
Els antics ja els havien admirat
per la seva extraordinària
destresa aèria. No descasen
mai. Solquen una i mil vegades
el cel a la cerca d’aliment,
amb una vitalitat i energia
aparentment inesgotable.
Sigui l’hora que sigui del dia
tota la primavera i part de
l’estiu sempre se sent algun
dels seus característics xiscles.
Als matins i als capvespres
s’apleguen en uns eixams
bojos de fletxes eixordadores,
amb unes maniobres i girs
impossibles que fan embadalir
a l’observador anònim. Són el
signe que marca el bon temps
a les urbs.
Tinc la sort de viure en
un poble on puc observar
l’espectable dels falciots cap
al tard. A més, hi sovintegen
les tres espècies que hi ha
a casa nostra. Un plaer i un
honor, sens dubte.
Aquesta dinàmica sempre
celestial i extraterrestre els
fa d’un altre món més que
a qualsevol altra família
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d’aus. Són notícia de vida
allà on siguis. Un missatge
que, malgrat tot, el pols de la
natura segueix palpitant.
Tots sabem com és de difícil
seguir caminant i refer-se dia a
dia dels contratemps que patim...
Quant costa sobreviure a la lluita
quotidiana, i això que la nostra
existència és molt més fàcil que la
dels ocells. El repte dels falciots
és a vida o mort diari: no es pot
fallar mai. Fins i tot viatgen a més
de 5.000 km per passar l’hivern.
Una sola errada i c’est fini...
En aquests temps barcènicos,
corruptes i egipcis (en la seva
versió hispànica parant la mà),
on totes les misèries han quedat
exposades, la fauna resisteix
els intents d’assalt i d’extermini
d’aquesta comunitat homínida
a la que pertanyem. No seran
d’eixe món, però l’entrega i la
fe indestructible dels falciots
ens alimenta l’esperit per seguir
creient en el miracle de l’esforç
que diàriament ens segueix
mostrant la natura.
Ara a la tardor ja no hi són, però
tornaran! u Lluís-Xavier Toldrà

