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Entre els nombrosos casos de projectes urbanístics contra els quals està lluitant la plataforma SOS 
Costa Brava, hem de denunciar ara l’anomenat Roses-2, una urbanització a Llançà. Tornem a parlar 
d’una actuació que s’arrossega d’un planejament inicial de fa més de 30 anys i que respon a un 
model caduc, obsolet i 100% insostenible. 

Entitat convidada:

PLATAFORMA: SOS COSTA BRAVA

En aquests moments està en tramitació la 
urbanització Roses-2 i Salvem l’Empordà 
considera que és una de les aberracions 
urbanístiques més importants vigents a la 
costa de l’Alt Empordà, tot i que l’entitat 
vol estudiar altres casos del litoral de la 
comarca i estarà amatent a d’altres fòssils 
urbanístics que es puguin despertar, com 
està passant en tota la costa Brava. 

El projecte urbanístic planteja construir 40 
cases en una zona forestal travessada pel 
Rec d’en Feliu i encaixonada entre el Parc 
Natural de cap de Creus, el mar i a tocar 
del terme municipal de Port de la Selva.

Una vegada més ens trobem amb una 
actuació que pretén ser legalitzada sota 
una falsa figura urbanística, el sòl urbà. 
És el mateix cas que Fluvià Marina que 
vam guanyar als jutjats sense cap dret 
d’indemnització. A més, en el cas de Llançà 
estem en una fase més incipient de la 
tramitació. Per tant, estem a temps de fer 
al·legacions i amb la percepció que cal fer 
molta feina per guanyar el cas, però alhora 
amb la tranquil·litat que els arguments 
jurídics estan al nostre favor. 

Els arguments principals per anar en contra 
d’aquesta aberració urbanística a la Costa 
Brava són:
- És un terreny forestal i se l’ha de tractar 

com a tal en base a la llei forestal. En cap 
cas, és un sòl urbà. 

- La llei d’Urbanisme no permet construir 
en pendents superiors al 20% Gairebé 
tot l’àmbit d’actuació urbanística supera 
aquestes pendents, tal i com es mostra en 
el següent plànol. - L’àmbit està travessat 
per un rec i cal estudiar amb deteniment 
la inundabilitat d’aquest sistema hídric. 

- Cal tenir en compte l’afectació negativa 
al Parc Natural de cap de Creus que 
està tocant aquest àmbit d’actuació. El 
Rec d’en Feliu és un connector biològic 
d’interès pel Parc perquè és de les poques 
zones forestals litorals que queden en 
aquest àmbit del Parc i alhora perquè el 
bosc de ribera fa de connexió ecològica 
d’interès per la fauna de l’espai protegit. 
En el següent plànol podeu veure en 
verd els límits del Parc Natural de cap de 
Creus i Xarxa Natura 2000.

- Afecta al camí de ronda entre Port de 
la Selva i Llançà. Un tram dels carrers 
d’accés de la part marítima trepitja, 
literalment, el camí de ronda. 

- Caldrà fer un estudi de mobilitat per 
saber com afecta al trànsit de la carretera 
Llançà-Port de la Selva plena de corbes i 
amb falta de visibilitat que pot comportar 
problemes de seguretat viària.

Ja n’hi ha prou de seguir construint de 
manera especulativa i insostenible en la 
zona litoral catalana. No ens cal ni un pam 
més de ciment a la Costa Brava. La capacitat 
de càrrega del litoral està sobresaturada.
u Text extret del web de SOS Costa Brava 
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La recent donació a Depana de dues finques al Delta del Llobregat obre un nou 
repte per a l’entitat. En aquest cas, la conjunció d’una propietària que coneixia 
l’entitat, l’ajuda del Parc Agrari i de l’Ajuntament de Gavà ha  fet cristalitzar que 
ara siguem propietaris de 1,3 Ha de terreny deltaic. 

Són ambients naturals a recuperar des de la seva transformació agrícola, o 
sigui que hi ha feina per poder restaurar-los com a espai natural. Tants anys de 
reivindicacions no havien de moment reportat cap possibilitat d‘assolir, encara 
que modesta,  una fita com aquesta. 

La idea és poder desenvolupar accions demostratives de conservació a un dels 
paratges més amenaçats del Delta: els entorns de la Pineda de La Pava. 

De moment tot està molt tendre i hi ha moltes decisions a prendre. Anirem
informant sobre els propers passos a emprendre, a banda de poder trobar el 
moment per mostrar-vos el petit bocí de Delta propietat de DEPANA.

uLa Junta Directiva de DEPANA

Foto © SOS Delta del Llobregat
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També fèiem esment de la tala salvatge 
que va realitzar a la Roureda, a finals de 
març, un rematant desaprensiu, aprofitant 
un permís per tal·lar a una finca propera 
però clarament separada de l’espai 
protegit, malgrat les advertències prèvies 
realitzades pel tècnic d’Agricultura de 
la zona. En efecte, bona part de l’espai 
protegit de la roureda, de només 18ha, 
va resultar afectat per la tal·la, que es va 
centrar en els peus de major diàmetre i 
valor comercial de roure pènol, roure 
africà i freixe de fulla petita, uns 850 en 
total. A més de l’impacte causat per la 
pèrdua de vegetació valuosa, cal destacar 
l’impacte causat per la maquinària 
pesada per l’obertura de pistes d’accés i 
el trànsit dins del bosc (compactació del 
terreny, rebliment de petites depressions 
o bassetes de reproducció d’amfibis, 
alteració del flux laminar d’aigua –que 
inunda el bosc–, que es drena per les 
noves pistes o bé s’embassa en indrets 
per on abans circulava, a més de l’abandó 
de llaunes i bidons amb restes d’olis i 
d’hidrocarburs.

La denúncia, proposta d’actuacions 
urgent i acord de Custòdia

A ran d’aquesta situació, una desena 
d’entitats naturalistes i ecologistes, 
com ara Orchis, DEPANA, la Plataforma 
Preservem el Litoral, la Coordidinadora per 
la Salvaguarda del Montseny, la Delegació 

de la Serralada Litoral Central de la ICHN 
o l’Associació de Naturalistes de Girona, 
–a banda d’entitats del món científic, com 
la Societat Catalana d’Herpetologia o la 
Fundació Andrena–, vam denunciar el 2 
d’abril els fets davant les administracions 
competents i els mitjans de comunicació, 
que se’n van fer força ressò. A la vegada, 
instàvem les administracions competents 
(i especialment els Departaments 
d’Agricultura i Territori de la Generalitat, i 
l’Ajuntament de Tordera) perquè aturessin 
immediatament la tala i les activitats 
relacionades,  restituïssin el règim hídric 
alterat per l’obertura de pistes, les quals 
afecten greument el règim d’inundabilitat 
existent al bosc, i que depuressin 
responsabilitats per l’atemptat ambiental 
produït en un espai tan singular.

Durant el mes de maig es va consensuar, 
entre totes les entitats denunciants i 
amb l’aportació dels professors Quicu 
Sabater (Ecologia, UB) i Lluís Vilar (UdG) 
una estratègia d’actuacions urgents i 
amb el mínim d’impacte (defugint l’ús de 
maquinària pesada) per tal de revertir els 
drenatges produïts per l’obertura de pistes 
i trànsit de vehicles pesants, tot mantenint 
l’equilibri entre les zones inundades i 
semiinundades que caracteritza aquest 
espai, el qual va ser lliurat al departament 
d’Agricultura. En paral·lel, des de les 
entitats de caire més científic com la SCH 
i Fundació Andrena, es va redactar una 

proposta de custòdia per a la roureda 
de Can Verdalet, amb propostes a curt, 
mig i llarg termini, que va ser lliurat a 
les administracions competents per 
al seu estudi i implementació, sense 
que s’hagi rebut cap resposta. En la 
proposta de Custòdia, a banda dels 
temes d’inundabilitat, es feia esment de 
la necessitat de tancament d’accessos 
a la circulació rodada; de gestió de la 
vegetació de la zona inundable (selecció 
de tanys davant la rebrotada observada 
en els roures i freixes), i també la del 
mantell forestal marginal (aranyoner, 
arç blanc, sanguinyol), per tal de crear 
una barrera protectora/dissuassòria a la 
penetració dins del bosc, cada cop més 
intensa; i també es tractava del tema del 
seguiment de flora i vegetació així com 
d’activitats d’educació i sensibilització 
ambiental, amb les escoles de la zona.

La roureda, 6 mesos després

En el decurs del temps passat des de 
la primera denúncia cal dir que s’ha 
procedit a retirar alguns bidons i material 
abandonat a la zona, així com la retirada 
d’algunes soques i brancatge (i de troncs 

acció AMBIENTAL

En el darrer Agró Negre exposàvem l’elevadíssim interès natural, científic i paisatgístic de la roureda de Can Verdalet, un bosc 
inundable de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa), roure pènol (Quercus robur) i roure africà (Quercus 
canariensis), de tendència atlàntica, tot i trobar-se a tocar de la desembocadura de la Tordera, totalment excepcional en el 
contexte català, ibèric i europeu, i inclòs per aquest motiu al PEIN i a la Xarxa Natura 2000.

LA ROUREDA DE CAN VERDALET 
6 MESOS D’INACCIÓ

lll“Els camins o 
pistes obertes per la 

maquinària pesada i els 
drenatges creats sobre 

la roureda han restat 
inalterats i la roureda 
talada oferia aquesta 

tardor un aspecte 
desangelat, amb les 
roderes i brancatge 

caigut cobert per l’herba 
i, per tant, invisible, però 
amb una profusió enorme 

de plantes al·lòctones 
invasores.”

La valuosa roureda-aiguamoll de Can Verdalet  
Foto © Jordi Cebrian
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acció AMBIENTAL

tallats, d’interès comercial, no sabem 
si per part del mateix rematant o bé 
d’altres persones). Sembla també que es 
va abocar una mica de sorra per obstruir 
el drenatge principal que evacua l’aigua 
d’aquesta petita vall per sota la GI-502, 
que va durar el que va trigar en caure una 
pluja de mitjana intensitat, i es van tancar 
un parell d’accessos al trànsit rodat, un 
dels quals –un petit acúmul de sorra– ha 
estat botat també sense massa dificultat 
per diversos vehicles (pressumptament 
per endur-se la fusta de qualitat).

A part d’això res més. Els camins o pistes 
obertes per la maquinària pesada i els 
drenatges creats sobre la roureda han 
restat inalterats i la roureda talada oferia 
aquesta tardor un aspecte desangelat, 
amb les roderes i brancatge caigut 
cobert per l’herba i, per tant, invisible, 
però amb una profusió enorme de 
plantes al·lòctones invasores, que s’han 
beneficiat de la gran entrada de llum i la 
pèrdua del caràcter inundable del terreny, 
amb varis milers de peus d’almenys una 
desena d’espècies diferents. Destaca 
especialment el raïm de moro (Phytolacca 
americana), varietats ornamentals de 
morera negra (Morus nigra), moreres 

de paper (Broussonetia papyrifera) 
i, en l’estrat herbaci i arbustiu baix 
l’enorme profusió de Cyperus eragrostis 
i, en menor mesura, Aster pilosus, Aster 
squamatus, Senecio pterophorus, Senecio 
inadequidens, Amaranthus blitoides, 
Cuscuta campestris i diverses espècies 
més, a banda d’altres espècies nitròfiles o 
ruderals més “nostrades”, com la canyota 
(Sorghum halepense), l’olivarda (Inula 
viscosa), la presseguera (Polygonum 
persicaria) i la malva de cementiri (Malva 
sylvestris), entre d’altres.

Pel que fa a la regeneració o rebrotada, 
cal dir que entre el 40 i el 50% dels 
roures han rebrotat, mentre que els 
freixes de fulla petita ultrapassen el 70%. 
Evidentment, si volem mantenir un bosc 
de qualitat caldrà fer, en un parell o tres 
d’anys, una selecció de tanys, tasca que 
ara per ara no veiem garantida.

El fet que la roureda estigués completament 
seca –malgrat una tardor tan plujosa–, fins 
i tot la part més enclotada i propera a la 
carretera GI-502, que sol estar gairebé 
sempre amb uns dits d’aigua, fins finals d’ 
octubre, ja mostra la gravetat de l’alteració 
produïda.

Una sanció irrisòria

A finals d’octubre se’ns va notificar la 
proposta de sanció a aplicar per part del 
Departament d’Agricultura al responsable 
de la tala il·legal. En resum, qualificaven 
de greu (1 a 10 anys de resposició de les 
condicions naturals i de 1.000 a 100.000€ 
de multa) i no de molt greu (>10 anys i de 
100.000 a 1M€) la infracció, malgrat que 
el gruix dels arbres tal·lats tenia entre 30 
i 70 anys, i és evident que en 10 anys no 
tindrem un bosc remotament semblant 
al que hi havia abans de la tala. L’import 
de la sanció, el mínim possible dins la 
categoria (1000€), multiplicat per 2 per la 
clara intencionalitat i caràcter reincident 
de l’infractor, ens sembla també irrisòria, 
atès el valor ambiental de l’indret i la 
destrossa feta. A les tasques de seguiment 
i restauració, a càrrec del responsable, 
Agroforestal Tou, caldria afegir-hi la 
selecció de tanys i retanys, així com el 
control de la vegetació al·lòctona, durant 
un periode superior als 4 anys inicialment 
previstos. Per tot plegat, Depana, amb 
el recolzament d’altres entitats com 
la Comissió per a la Salvaguarda del 
Montseny, ha presentat un Recurs d’Alçada 
davant la Consellera d’Agricultura.

u Joan Maluquer
SCH / DEPANA

Restes evidents de la destrucció.
(Foto: Joan Maluquer).

  Cyperus eragrostis a Can Verdalet. Foto © Jordi Cebrian

lll“Entre el 40 i el 50% 
dels roures han rebrotat, 
mentre que els freixes de 

fulla petita ultrapassen el 
70%. Evidentment, si volem 

mantenir un bosc de qualitat 
caldrà fer, en un parell o 

tres d’anys, una selecció de 
tanys, tasca que ara per ara 

no veiem garantida.”

Plantes invasores a Can Verdalet: El raïm de moro Phytolacca 
americana. Foto © Jordi Cebrian
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La instal.lació d’un parc fixe amb onades artificials per a la pràctica 
del surf a Montgat ha estat una campanya intensa en aquesta 
localitat del Maresme. Sota el lema “No al Wavegarden” els 
montgatins han lluitat per a què aquesta instal·lació esportiva 
no es dugués a terme. 

De moment, tant l’Ajuntament com la promotora han aparcat 
el projecte, però no s’ha d’oblidar que som de ple en any 
electoral… El Wavegarden es planejava ubicar a la pastilla no 
urbanitzada a primera línia de mar arran la cruïlla de la B-20 
amb l’antiga N-II, cosa per a la qual es precisava d’un canvi de 
qualificació dels terrenys. També hi havia la paradoxa que ja hi 
ha un parc de surf amb tracció arran la platja que està en desús 
i on es proposava aquest calia bombejar aigua des del mar per 
estar a uns 10 m per sobre el nivel del mar. 

Aquesta finca, propietat d’una Fundació lligada a la UB, segueix 
resistint sense edificació, malgrat ser un espai cobejat per 
diversos actors. De fet, els promotors d’aquest projecte encara 
el tenen llogat. Aquesta pastilla de sòl davant del mar és l’última 
connexió entre Serralada Marina i la costa, i la primera finestra 
sense construir entre BCN i el Maresme, tot “encinyellant” la 
zona metropolitana. 

DEPANA ja va demanar la seva preservació el 1996, de forma 
que el Pla Director del Sistema Costaner va protegir tímidament 
una franja de 50m al costat de la B-20 per la seva important 
funció connectora. De moment, aquest quadrat de terreny 
lliure de 5,6Ha segueix assetjat després que una escola privada 
i unes pistes de pàdel reduïssin la seva superfície, però segueix 
mereixent un millor destí lligat a la seva conservació.

u  Lluís Toldrà

acció AMBIENTAL

L’ABSURD D’UN PARC 
D’ONADES

El port de Salau

UNA MINA DE TUNGSTÈ 
AMENAÇA SALAU
L’amenaça de reobertura de la mina de tungstè que es va 
abandonar als anys 70 el bell mig del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu és una realitat. La Comissió Europea té una llista de 27 
matèries primeres declarades com a “crítiques” per a l’estabilitat 
econòmica de la Unió Europea. Entre ells es troba el tungstè, 
abans conegut com a wolframi. Reduir la dependència de 
l’exterior és l’objectiu de la Comissió. La seva estratègia passa 
per reutilitzar el metall però també aposta per nous projectes, 
com el que planteja la multinacional australiana Apollo Minerals 
a la franja fronterera entre l’Arièja i el Pallars Sobirà.

Apollo Minerals, a través de les seves filials Neometal Spania i 
Neometal SAS, investiga des del 2017 un jaciment de tungstè 
i d’or al barranc del port de Salau (Pallars Sobirà) i al congost 
del riu Salat (França). Les dues àrees estan protegides pel Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i pel Parc Natural dels Pirineus de l’Arièja, 
respectivament. El port de Salau ha estat un punt transfronterer 
històric entre Occitània i Catalunya. Al riu Salat existeix una mina 
abandonada de tungstè, que va estar activa entre el 1971 i el 
1986. El seu tancament va ser conseqüència de la caiguda de 
preus arran de la nova competència de països com la Xina. Ara 
han començat els tràmits per a obtenir obtenir la declaració 
d’impacte ambiental i DEPANA hi ha presentat al·legacions. 
Hi ha una forta oposició a nivel local articulada en torn a la 
plataforma Salvem Salau, la qual també col·labora amb la seva 
homòloga francesa. De moment, la comarca hi està en contra i 
el Parc ha informat desfavorablement, però no es tracta d’una 
simple pedrera. Serà una campanya llarga. 

u  Lluís Toldrà
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Des de 2016 s’han observat, restes 
fresques de pinyes rosegades per 
esquirol (Sciurus vulgaris) a les pinedes 
de La Pava (Gavà), on també s’ha fet 
algun albirament. El 21 de maig de 2012 
es va observar una parella d’esquirols al 
sector adjacent a la riera de Canyars (font: 
DEPANA i Ornitho.cat).

No es tenia constància històrica de 
la presència estable d’esquirol a cap 
altre indret del Delta del Llobregat. A 
la revista Spartina de 2001 es diu que 
“L’esquirol  ha desaparegut del Delta més 
recentment, possiblement en les dues 
últimes dècades. Hi ha dades actuals 
d’almenys un exemplar a la pineda de 
can Camins (X. Santaeufemia, com. 
pers.) “. Malgrat això no trobem cap 
document que acrediti la presència de 
poblacions estables d’esquirol. El propi 
Xavier Santaeufemia, tècnic de fauna 
del Consorci dels Espais Naturals, matisa 
que, des dels anys 80’ fins a 2010, no hi 
ha cap població establerta a les pinedes 
protegides (entre la desembocadura del 
Llobregat i la Murtra).

Enceten un estudi específic
Tenint en compte aquests precedents 
i donat que la pineda de la Pava no 
està protegida i està afectada per 
plans urbanístics, vam decidir endegar 
un projecte per estudiar l’esquirol en 
aquestes pinedes.

El 26 de maig d’enguany es va instal·lar 
una càmera de fototrampeig a un rodal 
de pi blanc on, durant els darrers dos 
anys, s’havien observat regularment 
restes fresques de pinyes suposadament 
rosegades per esquirol i on també s’havia 
fet algun albirament. El 16 de juny els 
voluntaris van anar a revisar la càmera i 
es van emportar una bona sorpresa. El 
matí del 4 de juny la càmera havia filmat 
un individu d’esquirol enfilant-se per la 
branca oposada a on estava instal·lada la 
càmera. Posteriorment, hi ha hagut més 
filmacions d’esquirols els dies 18 de juny 

i 3-13-14 de juliol. Aquestes filmacions en 
època reproductora  reforcen la hipòtesis 
d’una petita població d’esquirols en 
aquestes pinedes de La Pava.

Posant en valor un espai oblidat al 
delta del Llobregat
Recordem que al Delta del Llobregat 
trobem les pinedes de pi pinyer sobre 
dunes més extenses i ben conservades 
de tot el litoral català. Es tracta d’un 
hàbitat de gran valor natural: elevada 
diversitat d’orquídies (fins a 14 de les 22 
espècies presents al Delta) i de fongs, 
presència de plantes rares com l’estepa 
d’arenal (Halimium halimifolium), plantes 
típiques de sorrals costaners, formacions 
pulvinulars de gran singularitat, etc. Per 
aquests valors, les dunes amb pinedes de 
pi pinyer o pinastre han estat declarades 
“hàbitat de conservació prioritària” per 
la UE (només 3 dels 20 hàbitats naturals 
d’Interès comunitari europeu què acull el 
Delta, són d’interès prioritari).

Una part de les pinedes de Gavà, 
Les Mioles, es va protegir el 2006. 
Lamentablement, les pinedes de La Pava, 
malgrat tenir els mateixos valors naturals, 
no van ser incloses.

u  Eva Yus i Raúl Bastida

Un estudi amb fototrampeig, a càrrec de voluntaris de DEPANA i S.O.S. Delta del Llobregat,  constata la presència d’una 
població d’esquirol a les pinedes de La Pava (Gavà). Es tractaria de la primera colònia d’esquirol al delta del Llobregat en 
gairebé 40 anys.

RETORNA L’ESQUIROL AL DELTA DEL LLOBREGAT

Imatge de fototrampeig de l’esquirol observat, al 
pi on s’ha col·locat una menjadora per atraure els 
animals.

acció AMBIENTAL
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Bialowieza i Biebrza a la tardor: 
paisatges relictuals

AGROCIÈNCIA

Alguns viatges et deixen una empremta sensorial profunda que perdurarà tota la vida. Un viatge 
al Nord-est de Polònia permet fer-se una idea de com serien els paisatges naturals de les planúries 
europees sense la dràstica intervenció humana, i com estarien distribuïts els hàbitats. 

Observar en directe l’estructura dels 
ecosistemes i el seu funcionament natural 
al nord-est de Polònia suposa enterrar 
per sempre la idea tant estesa pels medis 
de comunicació, comuna en les cultures 
monoteistes, de què el bosc o el riu 
necessiten la ma de l’esser humà per a 
persistir. El Nord-est de Polònia és una àrea 
amb una densitat de població humana 
molt baixa, però sobretot rica en diversitat 
biològica, i els escenaris naturals són força 
diferents als que estem acostumats a 
veure a la regió mediterrània, així com els 
nivells de diversitat i d’abundància de les 
comunitats de vertebrats, entre d’altres.

Bialowieza, Patrimoni de la Humanitat

El Bosc de Bialowieza, a cavall entre 
Polònia i Bielorússia, ocupa una superfície 
d’uns 1.500 km2 i es considera la major 
extensió de bosc caducifoli de vell 
creixement de l’Europa temperada. 
Quasi tot aquest bosc (1418,85 km2) és 
Patrimoni de la Humanitat [1], un bosc 
amb roures de 300-400 anys d’edat que 
s’enlairen fins a 30-40 metres d’altura. 
Perquè us en feu una idea, dels pícots, 
un dels grups indicadors de la qualitat 
del bosc, les 10 espècies europees es 
poden observar al Bosc de Bialowieza i 
els seus entorns! Tant a nivell de fongs, 
com de plantes, arbustos i arbres, com 
d’invertebrats i vertebrats és un lloc clau 
per a la conservació de la biodiversitat. 
Només una petita proporció (105 km2, 

el 18%) del Bosc de Bialowieza a Polònia 
està protegit com a Parc Nacional, mentre 
que a Bielorússia aquesta figura de 
protecció assoleix 1.771 km2, la majoria 
de la zona delimitada com a Patrimoni de 
la Humanitat. Malgrat tot, cal subratllar el 
grau de protecció de la reserva estricta 
situada dins del Parc Nacional polonès, 
uns 60 km2 on només es permet l’entrada 
amb un guia oficial, i una vegada dins no es 
pot fumar, no es pot pixar, ni sortir-se dels 
2 recorreguts turístics establerts (un de 4 
km i un altre de 14 km), només contemplar 
l’exuberància impressionant d’aquest 
meravellós bosc i fer fotografies. No es 
duu a terme cap intervenció al bosc de 
la reserva estricta, els processos naturals 
de l’ecosistema flueixen sense necessitar 
la intervenció humana, com és natural. 
Així, si un arbre centenari ha caigut roman 
al terra cobert de molsa, fongs, bolets 
i invertebrats que aprofiten la seva fusta 
tot descomponent-la per tornar-la de nou 
en forma de matèria orgànica al sòl. I al 
seu voltant tot un seguit d’arbres joves 
ocupen el nou espai de llum. És només un 
exemple de totes les etapes de successió 
i la complexitat estructural que tenen lloc 
a la reserva. 

Com afegit, cal dir que fora de la reserva 
estricta hi ha una sèrie de restriccions 
qualitativament importants: les pistes són 
itineraris per caminar on està prohibida 
la circulació amb vehicle i hi ha moltes 
hectàrees de bosc on no es permès 

sortir-se fora dels itineraris. Altrament, 
en contacte amb l’hàbitat forestal hi ha 
extensos ambients oberts i aquàtics amb 
un grau d’intervenció humana molt baix, i, 
de fet, les vernedes i altres tipologies de 
bosc, depenent de l’època i la precipitació, 
romanen inundats.

La bellesa encisadora del Bosc de 
Bialowieza a la tardor

Pel que fa als ocells, a l’octubre algunes 
de les especialitats de la part polonesa 
de Bialowieza (l’àguila pomerània, la 
guatlla maresa, el tallarol esparverenc, 
el papamosques menut i el de collar) 
ja havien marxat cap als seus quarters 
d’hivernada, però els residents com 
el picot tridàctil (60-80 parelles), el 
trencanous (480 parelles), el mussol menut 
(80-100 parelles), o el grèvol (1600-1800 
parelles) eren opcions possibles [2, 3]. 
Malgrat l’absència d’algunes de les 
espècies, visitar Bialowieza a la tardor té 

Els arbres que han crescut en un bosc vell han 
d’assolir les alçaires per arribar a la tant preuada 
llum solar. No han desenvolupat branques laterals, 
si no un tronc alt i recte. F. X. Macià & K. Munté

Riu Narewka al seu pas per Wialovietza. F. X. 
Macià & K. Munté
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la seva recompensa: un paisatge amb 
una composició de colors hipnòtica 
a cada moment i com que els arbres 
estan parcialment despullats hi ha 
bones oportunitats per a observar bé els 
ocells...i també els mamífers! D’ocells, 
com a més remarcable, vam veure el 
picot tridàctil per primer cop, a uns 
10 metres de nosaltres alimentant-se 
tranquil·lament, i l’observació reiterada 
del picot garser mitjà o la mallerenga 
capnegra, entre d’altres, és fàcil, ja que 
estan ben distribuïts. 

El bisó europeu és l’estrella principal 
del Bosc de Bialowieza i amb dosis 
d’insistència el vam veure 2 cops a 
l’interior dels boscos i una altra molt 
prolongada als fantàstics prats del poble 
de Bialowieza on apreciarem com es 
mou un grup de forma cohesionada. El 
llop del nord-est de Polònia (Canis lupus 
communis), d’aspecte molt diferent al 
que tenim a la península Ibèrica (Canis 
lupus signatus), el vam observar l’últim 
matí intentant caçar cérvols. 

El Patrimoni de la Humanitat sota 
amenaça

Però no tot són flors i violes, a la part 
polonesa de Bialowieza l’aprofitament 
forestal tradicional moderat i sostenible 
dut a terme per la companyia forestal 
estatal ha anat evolucionant cap a 
l’explotació forestal intensiva: 57.000 
m3 de fusta extreta entre 2012-2015, 
planejant-se un límit de 260.000 m3 fins 
el 2021 que inclou actuacions en zones 
no permeses [4]. Aquest gir dràstic en les 
polítiques de gestió durant els últims anys 
ha desembocat en una lluita ecologista 
per a salvar la immensa riquesa biològica 

del Bosc de Bialowieza que ha arribat 
al tribunal europeu [5]. Al mateix temps 
que vam ser espectadors del valor natural 
incommensurable d’aquest paisatge 
forestal, també ho vam ser de la intervenció 
humana inadequada i generalitzada a una 
part extensa de forests. Ens vam trobar 
amb camions carregats d’arbres enormes 
des de Bialowieza a Narewka, a gairebé 
tots els recorreguts que vam fer s’havien 
tallat i extret arbres, i hi havien grans 
cúmuls de troncs a l’espera de l’arribada 
dels camions. 

Un dels grans pretextes utilitzats per 
justificar l’explotació forestal dels darrers 
temps a Bialowieza és la lluita contra un 
escarabat del grup dels Scolytinae (igual 
que el famós Tomicus) que s’alimenta 
dels avets, i suposo que els naturalistes 
catalans desperts que estiguin llegint 
aquestes línies deuen veure una clara 
coincidència amb la situació d’una 
conífera a casa nostra. Però té alguna 
mena de sentit aquesta estratègia per a 
conservar la biodiversitat? Els avets morts 
són el principal rebost del picot tridàctil, 
espècie que en el 80% de les ocasions 
s’alimenta en aquests arbres morts [4]. 
També són el lloc de nidificació del 
mussol petit. En general, la fusta morta 
en peu o a terra juga un paper essencial 
en els processos naturals, específicament 
per conservar els pícids, i, en global, 

tota la biodiversitat (fongs, invertebrats, 
petits vertebrats, rapinyaires, i carnívors, 
inclòs el linx boreal). L’extracció de fusta 
morta o viva suposa l’extracció de matèria 
orgànica de l’ecosistema. 

El Parc Nacional del Biebrza: l’armonia 
d’una vall fluvial ben conservada 

És el Parc Nacional més gran de Polònia. 
La hidrologia del riu Biebzra està gairebé 
inalterada entre el seu naixement i la seva 
desembocadura, i això ja diu moltíssim 
sobre el que ens podem trobar. El flux 
natural de l’aigua en sentit longitudinal i 
transversal del riu és una constant, i això 
implica una barreja i diversitat d’hàbitats 
que dóna peu a una riquesa biològica 
impressionant. L’amplíssima llera fluvial 
amb extensions quilomètriques de 
canyís i jonc, i prats inundats i humits 
inclou sistemes dunars amb coníferes, i 
formacions arbustives caducifòlies. 

Tot això connecta directament amb els 
diversos ambients forestals de la ribera 
(boscos caducifolis inundats amb canyís 
com a sotabosc, bedollars, boscos 
mixtes de coníferes i caducifolis, etc.), i 
els prats de pastura extensiva. Les parts 
més altes de la vall fluvial són morrenes 
que combinen espais forestals amb prats 
de pastura i, malauradament, agricultura 
intensiva. Com es ben conegut, 

lll“El bisó europeu 
és l’estrella principal del 
Bosc de Bialowieza i amb 
dosis d’insistència el vam 

veure 2 cops a l’interior 
dels boscos i una altra 

molt prolongada als 
fantàstics prats del 

poble de Bialowieza 
on apreciàrem com es 
mou un grup de forma 

cohesionada.”

Una de les zones de Bialowieza afectada per 
tallades. F. X. Macià & K. Munté

Detall de la complexitat del bosc de la reserva 
estricta de Bialowieza. F. X. Macià & K. Munté
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aquest sentit, els darrers dies del nostre 
viatge el pas d’oques i el de rapinyaires de 
migració de curt recorregut (aligot comú, 
aligot calçat, arpella pàl·lida, arpella 
pàl·lida russa, esmerla, etc.) començava 
a intensificar-se, i encara vam poder 
observar un individu pertanyent al grup 
de l’àguila cridanera/pomerània, però 
massa lluny com per a identificar-la amb 
precisió. 

Al ser un paisatge predominantment pla, 
amb elevacions del terreny molt suaus, el 
pas de rapinyaires discorria en un front 
ampli, bastant diferent als colls d’ampolla 
que es formen a les muntanyes del nostre 
país. En un matí i des d’un únic punt vam 
gaudir de 3 àguiles marines diferents, i en 
un itinerari vam sorprendre un adult posat 
al terra a uns 50-100 metres de nosaltres, 
tot i que tots aquests individus no ens 
va quedar clar que fossin migratoris en 
aquells moments. L’espècie migratòria 
més notòria va ser la grua, amb milers 
d’exemplars arreu, en pas actiu i aturades; 
tota la vall fluvial estava plena de la 
presència sonora i visual d’aquesta au, des 
de primera hora del matí fins la darrera 
hora de llum. De pícids el picot negre 
gairebé era una espècie habitual en el dia 
a dia, i el picot garser dorsiblanc el vam 
acabar veient a una verneda inundada. 
La nostra atenció, típica de naturalistes 
del llevant ibèric, es veia sorpresa amb el 
pas constant del tord ala-roig per les nits, 
i durant el dia amb la gran abundància 
de grives cerdanes i de verderoles, la 
quotidianitat de les graules i les cornelles 
emmantellades, i les abundàncies del lluer, 

en consonància amb la gran distribució de 
les vernedes. 

Pel que fa als mamífers, l’ant és una espècie 
fàcil de la que s’obtenen observacions de 
qualitat, tal i com vàrem comprovar. El 
castor és abundant, el llop manté grups 
familiars al parc i, novament, el linx és una 
espècie present, però cal no il·lusionar-se 
amb la seva observació.

uF. Xavier Macià 

Com és ben conegut, l’agricultura 
extensiva i tradicional dels països de 
l’est ha evolucionat cap a la intensificació 
des del seu ingrés a la UE en virtut de la 
PAC (Política Agrària Comunitària) i en 
detriment de la biodiversitat, a banda 
d’altres consideracions (salut humana, 
economía, etc.).

La llista oficial de mamífers del parc 
assoleix les 49 espècies i la d’ocells els 273 
[6]. Cal destacar la rellevància de l’àrea 
per algunes espècies amenaçades, com 
ara l’àguila cridanera (50% de la població 
reproductora de la UE), el becadell gros, 
i la boscarla d’aigua, entre d’altres. 
Durant la nostra visita no vam trobar 
grans concentracions d’ocells aquàtics 
ni tampoc una diversitat destacada, 
però cal tenir present que hi havia molta 
superfície inundada arreu, la temporada 
reproductiva, òbviament, havia acabat feia 
temps, i el canvi estacional d’abundància 
i riquesa d’ocells aquàtics en aquestes 
latituds és molt més pronunciat en 
comparació amb les zones humides del 
Mediterrani. 

D’altra banda, en global, pensem que 
una visita una mica més tardana o més 
primerenca ens hagués donat més 
oportunitats de cara a observar una major 
abundància de migradors interessants. En 

lll“Un dels grans 
pretextes utilitzats per 
justificar l’explotació 

forestal dels darrers temps 
a Bialowieza és la lluita 
contra un escarabat del 

grup dels Scolytinae (igual 
que el famós Tomicus) que 

s’alimenta dels avets”

Ant a una zona reproductora de la boscarla d’aigua. 
F. X. Macià & K. Munté

Riu Biebrza a la riba de Wrocen. A l’altra banda 
del riu es veu el bosc de la reserva de Grzedy. F. X. 

Macià & K. Munté

Barreja d’ambients al mig de la llera fluvial en Barwik (aiguamolls i dunes). A 
la llunyania l’altra riba del riu. F. X. Macià & K. Munté

[1] Mazurek, L. & Jezierczuk, T. 2011. Where to 
watch birds and large mammals of the Bialowieza 
Forest. Bialowieza Site Guide. Wild Poland Site 
Guides
[2] Okołów, C., Karaś, M. & Bołbot, A. 2009. 
Białowieża National Park. Know it understand it 
protect it. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.
[3] Pugacewicz E. 1997. Ptaki lęgowe Puszczy 
Białowieskiej. PTOP, Białowieża.
[4] The Bialowieza Forest threatened by extensive 
logging in 2016-2021
http://www.polishwolf.org.pl/bialowieza-forest
[5] Campanya de signatures a Move.eu: 
“Defiende el bosque”
https://act.wemove.eu/campaigns/defiende-el-
bosque
[6] Biebrza National Park
https://www.biebrza.org.pl/157,fauna.html
[7] Bastida, R. & Yus, E. 2014. Agró ciència: 
Polònia, un viatge a les últimes planes verges 
d’Europa. L’Agró Negre, núm. 28.
http://depana.org/wp-content/uploads/2017/07/
AGRO-NEGRE-28.pdf

AGROCIÈNCIA
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La nacra, una extinció en directe
El mol·lusc més gran de les nostres costes està en perill de desaparèixer per sempre per causa de 
la pesca extensiva, de la destrucció del seu hàbitat i ara també per l’afectació d’un protozou. Cal 
preservar les escasses àrees on encara es troba per assegurar la seva supervivència. 

La nacra (Pinna nobilis) és un bivalve 
endèmic de la Mediterrània. Pot presumir 
de ser l’espècie més gran de mol·lusc 
que hi ha en el nostre mar. Habita des 
de la superfície fins als 200 m, sempre 
associada a praderies de fanerògames 
marines, sobretot a posidònia (Posidonia 
oceanica). 

Aquesta espècie ja és ben coneguda 
pels romans, que utilitzaven el nacre de 
la seva closca per bastir joies i amulets. 
Però són els àrabs que introdueixen el 
gust d’utilitzar el nacre per ebenisteria, 
fabricant mobles i altres estris. Aquest 
costum s’estendrà per tota l’Edat Mitjana. 
Ja al segle XIX s’utilitzarà el nacre per 
fer botons i altres objectes de valor baix 
com pintes i cendrers, fet molt comú a 
Espanya, Sicília i Malta.

A Catalunya és una espècie que sempre 
ha anat lligada al destí del seu hàbitat, 
l’alguer. Aquest hàbitat ha estat molt 
malmès per la pesca, sobretot la 
d’arrossegament, que arrencava mates 
de posidònia i nacres (tots els pescadors 
d’una certa edat tenen o tenien una o 
més nacres decorant el menjador). També 
durant gran part del segle XX la nacra 
ha estat pescada com a comestible i per 

decoració. A algunes zones turístiques de 
Catalunya encara era possible comprar un 
record fet amb nacres fins ben entrats els 
anys setanta. Tanmateix aquesta espècie 
es va quedar arraconada a les zones on 
l’alguer no s’havia malmès, i fins i tot 
semblava recuperar-se i que aconseguia 
mantenir poblacions molt bones a tot el 
litoral, sobretot a l’Empordà i a la zona 
del Delta de l’Ebre. Tot i la seva protecció 
legal, les agressions han continuat 
malmetent les poblacions d’aquesta 
espècie. Les més destacades són els 
fondeigs d’embarcacions de lleure a 
les zones d’alguer on era present, ja 
sigui per la destrucció de l’hàbitat o per 
l’esclafament directe de les nacres per les 
àncores dels vaixells. 

Però encara havia d’arribar un perill molt 
més gran. A finals de 2016 la comunitat 
científica es va adonar que la nacra 
estava patint un episodi de mortalitat 
massiva a les costes andaluses, País 
Valencià i Balears. Catalunya no es veié 
afectada fins a la primavera i estiu de 
2018. Per desgràcia ara s’ha comprovat 
que la mortalitat ha arribat a Tunísia i 
Turquia, la qual cosa demostra que s’ha 
estés pel Mediterrani cap al sud i cap 
a l’est. Aquest fet ha situat l’espècie 
en risc d’extinció global imminent. La 
mortalitat és produïda per la infecció d’un 
protozou del gènere Haplosporidium que 
infecta altres tipus de mol·luscs. Aquest 
microorganisme afecta el sistema digestiu 
i mata la nacra. Sembla que l’augment de 
les temperatures ha afavorit l’expansió 
del protozou.

A la tardor de 2017, un projecte estatal 
ha extret uns 500 exemplars per intentar 

mantenir l’espècie viva en captivitat. 
L’objectiu és, en el cas que sobrevisquin, 
repoblar els seus hàbitats en un futur. 
També es vol intentar reproduir l’espècie 
en captivitat, un fet que de moment 
encara ningú ha aconseguit.

Després de la part més dura de l’episodi 
de mortalitat, s’ha trobat individus vius, 
a Catalunya, Cadaqués (març de 2018), 
Tossa (abril de 2018), Llançà (Juliol de 
2018), a Eivissa (setembre de 2018) i Ceuta 
(novembre de 2018). Aquests individus 
juntament amb la cria en captivitat, són 
l’esperança de futur per aquest magnífic 
animal… El més sorprenent és que no 
s’hagi protegit les zones on s’ha trobat 

individus vius… A què esperem?

uEnric Badosa

Aquí veiem una de les darreres 
nacres fotografiades a Catalunya, a 
Cala Bona, Tossa de Mar, 30 d’abril 
de 2018. Foto: Enric Badosa

Una nacra viva a Cala Bona  
abans de la mortalitat de 

 novembre de 2017.
Foto: Enric Badosa

lll“A algunes zones 
turístiques de Catalunya 

encara era possible 
comprar un record fet 

amb nacres fins ben 
entrats els anys setanta.”
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lll“La mortalitat és 
produïda per la infecció 

d’un protozou del gènere 
Haplosporidium que infecta 

altres tipus de mol·luscs. 
Aquest microorganisme 

afecta el sistema digestiu i 
mata la nacra.”



12  L’Agró Negre de DEPANA 

a prop, NATURALMENT

Josep Maria 
    Mallarach Carrera

“Cal obrir-se a la contemplació, aprendre a 
connectar interiorment amb la Natura”

- Natura espiritual? Això sembla una 
contradicció, no? 
- Hem de tenir present que el concepte 
occidental actual de “natura”  no existia 
abans de la revolució industrial, ni existeix 
en la majoria de llengües del món. Els 
conceptes que predominen en cultures no 
materialistes -des de Mare Terra o Pacha 
Mama, fins a Creació- tenen sempre valors 
espirituals. Quan fa uns 30 anys l’ONU va 
promoure les primeres recerques serioses 
sobre les motivacions que impulsaven la 
conservació de la natura, es va constatar 
que la majoria de cultures del món havien 
estat, i en molts llocs seguien essent, de 
caire espiritual. I això perdura, fins i tot a 
Europa, malgrat les aparences. En trobem 
exemples des del nord d’Escandinàvia 
-amb els Sami- fins a la república monàstica 
de Mont Athos -a Grècia- que mantenen 
sistemes de governança mil·lenaris, entre 
molts d’altres.

- I Montserrat? 
- Seria un altre exemple, més híbrid i 
complex, sotmès a una pressió turística 
i recreativa desproporcionada. Però n’hi 
ha molts -arreu del món- que resisteixen 
amenaces i pressions, fonamentats en 
cosmovisions no materialistes, de les 
quals deriven vincles filials, espirituals, 
amb la Terra. Des del punt de vista ètic, 
la principal diferència és que, en ells la 
relació amb la natura no es fonamenta 
en els drets humans, sinó en els deures 
humans, és a dir, en les responsabilitats 
que tenim per conservar íntegre el 
patrimoni que hem rebut i transmetre’l a 
les generacions futures.

- Però al Gènesi llegim allò de “ompliu 
la Terra i domineu-la”. 
- És una traducció qüestionable d’un dels 
dos relats del Gènesi (seria millor parlar 
de “custodiar-la”) que en tot cas, caldria 
posar en relació amb el segon relat que 
parla de “servir-la”, o amb els codis de 
bones pràctiques del Deuteronomi. Però 
més concret i útil, crec, és examinar 
els models de conservació que en els 
ecosistemes més diversos, des de les 
estepes àrtiques als deserts africans, han 
desenvolupat al llarg de més de 16 segles 
les comunitats monàstiques cristianes. 
Cal recordar que a l’Europa de l’est ara 
mateix viuen un període d’expansió, amb 
noves fundacions.

- Per viure amb “harmonia” amb la 
Natura? 
- Aquest hauria de ser sempre l’objectiu. 
Per això cal recuperar, i sobretot integrar, 
els valors culturals i espirituals de la 
Natura. Vaig tenir l’honor de coordinar 
un manual sobre aquest tema, publicat 
per EUROPARC-España el 2010, que va 
esperonar a la UICN a preparar una guia 
de bones pràctiques equivalent -a escala 
mundial- en el qual hem estat treballant. 
Confiem publicar-lo l’any vinent. 

- Cal promoure la declaració de més 
espais naturals protegits? 
- Potser si, però no ens confonguem: els 
espais naturals protegits són una eina, no 
una finalitat. El que cal és que la protecció 
sigui justa i efectiva, no solament sobre el 
paper. Em remeto a l’avaluació que varem 
impulsar des de la ICHN (“Protegits, de 
fet o de dret?”) publicada el 2008.

La Garrotxa estimada

- Com el de la Zona Volcànica? 
- Aquest és el “meu” paisatge. De la mà 
del meu pare, fuster de professió i pintor 
de paisatges per vocació, vaig aprendre 
a embadalir-me davant la bellesa 
dels paisatges garrotxins. Recordo 
capvespres serens, contemplant la posta 

lll“Els espais naturals 
protegits són una eina, no una 
finalitat. El que cal és que la 
protecció sigui justa i efectiva, 
no solament sobre el paper.

lll“Em considero molt 
privilegiat d’haver pogut 

conèixer i treballar en 
nombrosos espais naturals 

sagrats del món, col·laborant 
amb els seus custodis 

tradicionals, descobrint 
les seves visions del món i 
aprenent els vincles savis i 
respectuosos que sostenen 

amb la natura.”

Professor en cinc universitats, director d’un curs de postgrau de títol tan suggestiu com “Significats i valors 
espirituals de la Natura”, ha estat des de molt jove fermament implicat, a tots els nivells, en la protecció del patrimoni 
i dels espais naturals. Va ser un dels  impulsors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el seu primer 
director entre 1985-91. Ara treballa com consultor ambiental per a diversos organismes internacionals. La seva 
bibliografia és molt considerable. Hem conversat un matí, al seu estudi, al centre històric d’Olot.
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a prop, NATURALMENT

de sol en silenci, mentre a ell li rossolaven 
llàgrimes d’emoció. Els darrers anys, em 
considero molt privilegiat d’haver pogut 
conèixer i treballar en nombrosos espais 
naturals sagrats del món, col·laborant 
amb els seus custodis tradicionals, 
descobrint les seves visions del món i 
aprenent els vincles savis i respectuosos 
que sostenen amb la natura. De tots 
n’he après molt. 

- Triaries algun ocell? 
- M’admiro en contemplar el vol dels 
grans planadors, fent cercles, remuntant 
una tèrmica fins a perdre’s de vista. Des 
de jove hi he tingut un vincle particular.

- I alguna “bona notícia” ambiental?  
- Al Fluvià, quan creua el nucli  urbà 
d’Olot, un matí d’hivern, fa un parell 
d’anys, vaig veure, per primera vegada a 
la vida, dues  precioses llúdrigues jugant. 
De manera més general, a Catalunya, 
considero positiva la recuperació, els 
darrers decennis, d’una part de la 
gran fauna forestal i alpina i d’alguns 
ecosistemes fluvials.

- Però compensada amb un increment 
de senglars. 
- És un greu problema que cal gestionar 
d’una manera més efectiva. No sóc 
fonamentalista en cap sentit. Però la 
cacera del senglar és indispensable per 
regular-ne la població. Crec que caldria 
promoure la sortida comercial de la 
seva carn, controlada sanitàriament 
en escorxadors específics, com es fa a 
l’Auvèrnia (França), per exemple. També 
cal actuar selectivament enfront de les 
espècies exòtiques invasores, sempre 
prioritzant actuacions preventives.

- És preocupant. 
- Efectivament, però ho és molt més 
encara la greu petjada ecològica de la 
nostra ramaderia intensiva. Caldria reduir 
aquest model, que ens fa dependre 

dels grans monopolis agroquímics, i 
genera gravíssims impactes ambientals i 
socials ací i a Sudamèrica, i prioritzar la 
recuperació de la ramaderia extensiva, 
que manté pastures i paisatges i redueix 
el risc d’incendis forestals.

- Puc demanar-te alguns consells, 
que siguin aplicables a naturalistes, 
ecologistes, animalistes, educadors 
ambientals, ornitòlegs, etc.? 
- Obrir-se a la contemplació, sense 
presses, aprendre a connectar 
interiorment amb la Natura, i procurar 
ser coherents. Avui dia patim un greu 
dèficit de contemplació. En l’educació 
ambiental, prioritzar opcions immersives, 
existencials, que vehiculin emocions 
positives. Sense emocions positives 
i coherència és quasi impossible 
promoure transformacions positives. 

- Optimista? Pessimista? 
- Ni les tendències globals ni les catalanes 
permeten ser optimistes. El declivi de 
biodiversitat ni tan sols s’ha frenat. No 
obstant i això sóc esperançat.

- Moltes gràcies! ... A reveure Josep Maria!

Cau la tarda dalt del volcà Montsacopa, 
vora l’ermita de Sant Francesc. Amb la 
Mercè admirem en silenci una preciosa 
posta de sol, gairebé ja hivernal, que 
fa possible veure fagedes encara color 
d’aram. Passen alguns pinsans i altres 
ocells que van a jóc. No sabem si estem 
en un “espai sagrat” o no, però ens ha 
“obert a la contemplació”.

u Joan Cuyàs Robinson

lll“No sóc fonamentalista 
en cap sentit. Però la cacera 

del senglar és indispensable per 
regular-ne la població. Crec 

que caldria promoure la sortida 
comercial de la seva carn.”

Univers. Foto Arxiu NASA-Hubble UltraDeepField

lll“És molt preocupant 
la greu petjada ecològica de 
la nostra ramaderia intensiva. 
Caldria reduir aquest model, 
que ens fa dependre dels grans 
monopolis agroquímics, i 
genera gravíssims impactes 
ambientals i socials ací i a 
Sudamèrica.”

Mallarach, al cim d’Antiathos amb el P. Makarios
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Els esculls de corall, probablement una de les estructures naturals més belles del planeta, es troben en perill de mort 
a causa de l’escalfament global. Calen mesures dràstiques i valentes per revertir el procés. 

El passat mes de desembre es va celebrar 
a la ciutat polonesa de Katowice la 
24a Cimera internacional del Clima de 
l’ONU (COP24), amb el focus posat en la 
necessitat d’un progressiu tancament de 
les centrals tèrmiques que utilitzen el carbó 
com a fons d’energia i en l’acompliment 
per part del nombre més gran possible 
de països de l’Acord de París, al qual es 
va arribar a l’anterior cimera de 2015.  Va 
ser una cimera força tensa, on uns quants 
països com els Estats Units, Rússia o 
Arabia Saudita es van resisitir airadament 
a donar suport al darrer informe i que al 
capdavall no es va poder anar més lluny 
en les retallades de CO2 d’allò que es 
va acordar a la cimera de París.  Com 
recordareu aquest acord plantejava que 
l’augment de la temperatura mitjana a 
final d’aquest segle fos fixat entre els 1,5 
i 2 graus respecte als nivells preindustrials. 
Són els límits on els científics situen el punt 
no de retorn que no s’hauria d’excedir si 
es volen evitar les conseqüències més 
dramàtiques i catastròfiques del procés 
d’escalfament global. A fi d’aconseguir 
aquesta fita, tots els països signants 
s’havien de comprometre a presentar el 
seu pla voluntari de reducció d’emissions 
dels gasos d’efecte hivernacle d’aquí 
a l’any 2030. Però a la vista dels plans 
que s’han posat sobre la taula fins ara, la 
perspectiva de canvi és molt decebedora 
i ens porta a un escenari d’increment de 
més de 3 graus. 

Mentre els representants polítics no es 
posen d’acord i una cimera rere altra es 

tanca amb compromisos tímids del tot 
insuficients, les conseqüències del canvi 
climàtic, l’existència del qual només 
neguen alguns líders polítics irresponsables 
i certs lobbys de pressió, es fan cada 
vegada més evidents. I un dels exemples 
més esfereïdors és el cas dels esculls de 
corall, potser una de les manifestacions 
més clares i brutals dels efectes del canvi 
climàtic. 

Potser  alguns socis/es de DEPANA han 
tingut ja l’oportunitat de veure el programa 
documental Chasing Coral, de 2017, i a 
qui no l’hagi vist encara, li ho recomanen 
vivament des d’aquestes planes. Dirigit 
i produït per Jeff Orlowski, i amb la 
col·laboració del fotògraf submarí Richard 
Vevers i del jove biòleg marí Zack Rago, 
ens ofereix unes imatges impressionants 
i colpidores alhora de la bellesa quasi 
irreal dels esculls de corall però també 
de l’imparable procés de destrucció que 
estan patint aquests organismes en els 
darrers anys. 

PÒLIPS I MICRO-ALGUES

Els coralls són animals marins enormes, 
formats de milers i milers de pòlips, a 
l’interior dels quals prosperen unes micro-
algues, que es concentren a raó del milió 
per centímetre quadrat. Aquestes algues 
fan la fotosíntesi i nodreixen al pòlip, que 
al seu torn captura tot l’aliment al seu abast 
a través dels seus tentacles. I d’aquesta 
manera el corall creix i creix sobre el seu 
propi esquelet, que creix amb ells. És una 

ciutat complexa i formidable, de la qual en 
depenen un munt d’organismes més, que 
cooperen i prosperen plegats, tot formant 
l’escull de corall.  Els coralls tenen la 
capacitat de construir el seu propi hàbitat, 
com més complexa és l’estructura, més 
biodiversitat acull al seu si. En un sistema 
d’escull de corall sa, tot el paisatge marí 
hauria d’estar cobert de coralls, rivalitzant 
entre ells per l’espai i el menjar. I cada 
organisme, sigui peix, crustaci, mol·luscs, 
estrella de mar, etc. té la seva pròpia funció 
i ubicació dins del sistema. Els mateixos 
peixos viuen en els mateixos coralls, és 
com un barri, ple de vida, on se senten un 
munt de sons d’animals marins rosegant i 
mossegant substàncies a tota hora. Entre 
ells, les mossegades del peix lloro sobre 
el corall, de les quals en surt el polsim que 
nodreix moltes platges tropicals.  

CORALLS EMBLANQUINATS

Com ens mostren les impactants imatges 
d’aquest documental, a Samoa, a Hawaii, 
a Austràlia, a Nova Guinea, els esculls 
de corall es comencen a emblanquinar i 
finalment a morir de forma accelerada. 
No es tracta d’una malaltia i tampoc d’una 
manca de llum, és el resultat de l’augment 
de la temperatura mitjana de l’aigua del 
mar. Només uns 2 ºC  de més han estat 
suficients per provocar aquest desastre 
ambiental. L’emblanquinament és la 
resposta del corall a l’estrès, com ho és 
la febre en el cas dels humans, com ens 
explica la biòloga marina Ruth Gates de 
l’Institut de Biologia Marina de Hawaii. Les 
micro-algues deixen de fer la fotosíntesi 
i de nodrir al pòlip, que en poc temps 

Batuda massiva d’anecs coll-verds
Foto © Spainhunt

CENTRALS · Els primers afectats pel canvi climàtic

EL TRIST FUTUR DELS ESCULLS DE 
CORALL

Imatge d’un mateix corall abans i després de 
l’afectació. Fotos dels autors de Chasing Coral

Milers d’ànecs coll-verds cauen abatuts cada 
temporada

Foto © Spainhunt

Els primers afectats pel canvi climàtic
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comença a patir gana. Com que les algues 
ja no li són útils, intenta desfer-se’n, i 
d’aquesta manera els seus teixits es tornen 
transparents i l’esquelet resta al descobert, 
la qual cosa li dóna la inquietant tonalitat 
blanca. Encara és viu, però com no rep 
aliment i no creix, acaba morint en poc 
temps. Les algues crespes penjant de 
l’esquelet confirmen la tragèdia, la mort 
del corall. 

L’afectació es va començar a detectar 
als any 80 de segle passat en la majoria 
d’esculls. La temporada 1997-98 els 
científics van documentar el primer episodi 
de blanqueig de coralls, que es va repetir, 
de forma massiva, l’any 2010 i un tercer 
cop el 2015. 

Si els boscos se assequessin al mateix 
ritme que els coralls es tornen blancs, 
la gent ho veuria com una catàstrofe 
insuportable, però allò que passa sota 
el mar sembla que no existeix. Però la 
veritat és que la importància dels coralls 
per a la salut del planeta és màxima. El 
25% de la vida marina depèn dels esculls, 
entre 500 i 1.000 milions de persones 
tenen en els coralls la principal font 
d’alimentació. I cada cop es descobreixen 
més medicaments que provenen del mar, 
molts dels quals, qui sap, podrien ser la 
solució per al càncer. Els esculls són vitals 
per protegir les costes dels embats dels 
oceans, i és que els coralls són la base de 
tot l’ecosistema marí. 

L’augment de la temperatura de l’aigua 
del mar està estretament vinculat a les 
emissions de CO2. El 93% de la calor 
generada pels gasos d’efecte hivernacle 
és absorbida directament pel mar. I si el 
mar no arribés a captar aquest excés de 
calor, la temperatura mitjana a la Terra 
seria d’uns 50 ºC. 

ARRIBANT AL COL·LAPSE

Amb l’extinció del corall desapareixeria 
la quarta part de la vida marina. Molts 
experts alerten que ens trobem al llindar 

del col·lapse de tot un ecosistema, en 
el qual es podrien extingir classes i tipus 
sencers d’organismes.

El documental ens mostra unes imatges 
sorprenents de l’illa de Nova Caledònia, 
un fons marí cobert de coralls fluorescents, 
amb tons intensos de morat, groc i rosa. 
Aquests colors gairebé irreals no són sinó 
un protector solar químic que utilitza el 
corall per defensar-se  de l’excés de calor. 
Els científics que ho han presenciat ho 
descriuen com la fase de la mort més bella 
de la Natura.  

L’equip del programa va endegar estudis 
en diferents esculls, amb la instal·lació 
de càmeres submarines, a les Bahames, 
a Hawaii, a Samoa i al nord de la Gran 
Barrera de Corall australiana. I van poder 
comprovar com en poques setmanes el 
procés d’emblanquinament es produïa 
de forma inexorable. Les imatges dels 
científics submarinistes veient com els 
coralls es desfan a les seves mans, en 
un polsim de mort, són esfereïdores. 
Resulta aclaparador comprovar la mort 
en un sol any, el 2016, de fins al 29% 
de la Gran Barrera de Corall. A la zona 
nord d’aquest escull, a Lizard Island, la 
mort de l’escull coralí es dispara al 67%. 
Són dades demolidores d’un fenonem 
de mortalitat a escala mundial. A les 
Bahames, Hawaii, Kirivati, Palau, Vanuatu, 
Tuvalu, Papua Nova Guinea, Bali, que ha 
perdut el 55% dels seus esculls, Tanzània, 
Sri Lanka, on els coralls són un record del 
passat, el mar Roig a Egipte, Panamà, 
les Seychelles, etc. els coralls estan 
igualment amenaçats. El documental 
fa una crida a la gent d’aquests i altres 
països perquè sumin esforços a fi de 

documentar aquesta tragèdia ambiental 
i ajudin a posar-hi remei. 

Si la tendència actual d’escalfament de 
l’aigua del mar es manté sense canvis, 
dintre de 25 anys serà massa calenta 
per permetre la vida dels coralls, que 
no es podran adaptar als augments de 
temperatura. Aquest blanqueig matarà 
a la majoria dels coralls en els próxims 
30 anys. Si no s’atura el canvi climàtic, el 
blanqueig de coralls patirà un increment 
progressiu tant en freqüència com en 
intensitat a tot el món, fins que entre els 
anys 2030 i 2060 es produirà de forma 
anual. I això provocarà la  desaparició de 
tots els esculls coral·lins per l’any 2100. La 
seva recuperació tardaria centenars d’anys 
en ser possible. La pèrdua d’aquests fràgils 
ecosistemes tindria un cost brutal per a 
la pesca, per al turisme i per l’economia 
dels països costaners i per a la humanitat 
sencera. Aquest és l’escenari demolidor 
amb el qual ens enfrontem si l’escalfament 
global no s’atura amb mesures valentes i 
dràstiques. Probablement encara hi som a 
temps de posar remei.

uJordi Cebrian i Rosa Maria Ribot

Coralls fluorescents a Nova Caledònia. Fotos dels 
autors de Chasing Coral

CENTRALS · Els primers afectats pel canvi climàtic

lll “L’emblanquinament 
és la resposta del corall a 

l’estrès, com ho és la febre 
en el cas dels humans

Si els boscos s’assequessin 
al mateix ritme que els 

coralls es tornen blancs, 
la gent ho veuria com una 

catàstrofe insuportable, però 
allò que passa sota el mar 

sembla que no existeix.”

l’equip de Chasing Coral documentant el desastre. 
Fotos dels autors de Chasing Coral

h Més info: 
https://www.chasingcoral.com/  

https://www.greenpeace.org/usa/whats-
killing-coral-reefs-and-how-can-we-
stop-it/
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Teresa Sabaté i Puig 

“Cal un aprenentatge constant per 
saber-nos sobreposar a la lletjor 
de l’acció humana en els entorns 
naturals”

converses AMB ELS SOCIS

La diversitat -a tots nivells- de les sòcies i socis de 
DEPANA, és un dels trets més enriquidors per a 
una entitat com la nostra, tal i com s’esdevé en els 
ecosistemes. Però és debades pretendre distingir entre 
proteccionistes, ecologistes, animalistes, naturalistes, 
ambientalistes -científics o aficionats-. No calen etiquetes. 
Totes i tots estimem i defensem la Natura, busquem 
la difícil coherència entre pensament mediambiental i 
comportament privat. Fem el que honestament podem, 
amb un ferm compromís per l’Entitat, el País i la Terra.

És el cas d’aquesta sòcia -incombustible al llarg de 
molts anys- fidel, gairebé “històrica” i amb tantes 
coincidències que fan impossible la seva classificació: 
com a voluntària, membre de Junta, com a treballadora 
professional, responsable de programes d’educació 
ambiental, sobre l’ós, en escoles al Pirineu, en “Camins 
Vius”, sortides de Natura, participació en fires...entre 
moltes altres activitats.
Avui ens ha convidat -a la Mercè i a mi- a conèixer 
l’entorn natural de can Solé de Dalt, al Gironès més 
amable, a Vilanna. El corriol s’endinsa en un alzinar, 
inalterat de fa molts anys, amb altíssims cortinatges 
d’arítjols florits, que pengen de dalt de les capçades. 
La loquacitat entusiasta de la Teresa és proverbial. Ens 
acompanya el Bruc -dòcil i familiar- a qui tot sovint 
“saluden” els vigilants dels masos per on anem passant, 
tots amics i coneguts.

lll“A nivell de país, 

veig una involució en els 

temes mediambientals i 

DEPANA bé es mereix un 

esforç per difondre els seus 

objectius i ser un exemple 

més conegut i valorat”

(Natura, sempre present)
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converses AMB ELS SOCIS

- ¿Et ve de família “això” de protegir 
la Natura?
- I tant!. Als cinc anys jo -la petita de 
cinc germans- ja corria pels voltants del 
mas. Qualsevol bestiola m’interessava i 
no pas per xafar-la, no. Una vegada vaig 
matar una aranya perquè vaig pensar 
que em podia picar. Tot d’una em va 
venir el dubte de amb quin dret jo havia 
malmès la seva vida ... i encara penso 
igual. Ja veus...

-¿I et vas decantar a Biologia?
- No, a Història, però aviat vaig anar per 
altres camins laborals...vaig saber que 
existia DEPANA i, encara molt jove, 
m’hi vaig fer sòcia. Llavors éreu al carrer 
Aragó, a un pis alt, i el primer que em 
va rebre no va ser amb mi especialment 
efusiu...

-¿Això et va desanimar?
- De cap manera!, al cap de poc ja 
m’havia integrat de ple en l’educació 
ambiental en els camps de treball de 
Natura al Pirineu, inoblidables, amb nois 
i noies, amb precarietat de mitjans, però 
amb monitores i monitors excel·lents 
com la Meritxell Banacolotxa. Mai en 
teníem prou, de fer noves observacions 
i descobertes. Totes i tots apreníem 
moltíssim. Són experiències fantàstiques 
que marquen molt. Més endavant, vaig 
continuar diversos estius coordinant 
les acampades de Natura al poble 
abandonat de Montiberri on vàrem 
viure tota mena d’experiències de bon 
recordar. Vàrem tenir sempre molta sort.

L’ESPERIT DE MONTIBERRI

- ¿I allí vas descobrir el teu paisatge 
preferit?
- No pas. Va ser molt abans. És aquest on 
som ara. L’associo de forma inseparable 
a la meva infantesa, però he de dir que 
el que sempre m’agrada és sentir-me 

rodejada de Natura, sigui quina sigui. Fa 
poc, amb en Xavier i la Joana, hem estat 
a Montcortès, que tu, Joan, coneixes bé, 
oi? una meravella d’harmonia, paisatge 
en part humanitzat i en part natural... i 
els entorns fluvials, i la Ribagorça,...ufff... 
tots. Però, per dir-ne un: m’agradaria 
conèixer el Matarranya...Vull dir-te també 
que cal un aprenentatge constant per 
saber-nos sobreposar a la lletjor de 
l’acció humana en els entorns naturals. 
Mira, aquí tenim les horroroses torres 
de la MAT, però l’horitzó de les serres 
i dels cims del Far sempre les superaran 
en bellesa.

Passant ara a la vora d’un mas, ens 
sobrevola una puput.

- La puput és un ocell que m’agrada molt; 
per un motiu, ben especial i entranyable: 
era el preferit de la mare, de la qual puc 
dir que, amb una vida no pas massa 
fàcil i potser sense adonar-se’n, era una 
naturalista autèntica que feia escola 
familiar, penso que em va ensenyar molt.

- ¿Un dels teus referents, no?
- És possible. Però de referents familiars 
amb compromís polític i de país, a casa 
en tenim de tres generacions enrere, o 
més. I també el del Bisbe Casaldàliga, 
sempre ben present i viu. També 
m’agrada viure intensament el meu 
compromís amb la coral del poble “Cant 
al Cor”. Bé; i també sóc dels anys aquells 
dels documentals del Fèlix Rodríguez 
de la Fuente; me’ls empassava tots. I 
l’exemple valent de la Dian Fossey -dels 
goril·les- sempre una descoberta rere 
una altra, com a “la lent prodigiosa”, el 
llibre d’Astrid Bergmann.

- ¿I també una etapa viatgera?
- De la qual me’n vaig sortir prou bé, 
amb autonomia pròpia i parlant bon 
anglès: Japó, Austràlia, feines variades, 

Estats Units, a Colorado, amb els llops..., 
al “Cim d’àligues”, no puc esborrar el 
record dels ulls savis, plens de misteri, 
d’aquell gamarús amanyagat i d’un munt 
d’experiències amb bestioles.

- T’agrada ser optimista, oi?
- M’esforço per ser-ho. Crec en els 
“petits camins”, perquè si tens 50 anys 
i et deixes anar, malament. Però, a 
nivell de país, veig una involució en els 
temes mediambientals i DEPANA bé es 
mereix un esforç per difondre els seus 
objectius i ser un exemple més conegut i 
valorat. Caldria fer un decàleg de bones 
pràctiques, parlar de la malversació de 
recursos, del consumisme, fins i tot de 
Natura, de la hiperfreqüentació dels 
espais naturals.
Ens cal ser més crítics -constructius- 
però crítics.

Acabem el recorregut circular, clàssicament 
naturalista, havent observat infinitat 
de detalls, plantes invasores, rastres, 
bolets, llavors, minerals... tot un tractat 
de coneixement del terreny que sembla 
inesgotable. No hem notat el pas de les 
hores, la conversa no té aturador però s’ha 
fet tard. Ens espera un dinar que hem de 
preparar, amb productes de proximitat, 
bolets de temporada i bona companyia.

La tarda es va omplint amb la llum ja 
suau dels primers dies de tardor.
 
Demà la Teresa i la seva família aniran, 
amb altres amics, a una concentració a la 
presó de Puig Ses Basses, vora Figueres. 
Els llaços grocs demanen pacíficament 
la llibertat dels nostres representants 
polítics empresonats.

I també demanen compromís amb el 
País i amb la Natura. Això sempre.
Moltes gràcies Teresa.

uJoan Cuyàs Robinson
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EL SOMRIURE FRÀGIL DELS FELINS

ELS CABALS AMBIENTALS PROTEGITS PER LLEI

AGRÓVerd

Quatre notícies de caràcter ben diferent protagonitzen la nostra secció en positiu de l’Agró Verd, 
els cabals d’aigua dels nostres rius, la presència provada de gats salvatges a l’Albera, l’enfortiment 
de la protecció dels tigres a la Xina i finalment la salvació in extremis de l’alzina bicentenària del 
carrer Encarnació de Barcelona, ben a prop de la seu de DEPANA.  Envoltats de males notícies 
per tot arreu, aquestes petites conquestes ens ajuden a mirar endavant amb més optimisme.

Com a resultat del recurs Contenciós Administratiu presentat per 
dues entitats conservacionistes (Ríos con Vida i SEO), el Tribunal 
Supremo ha dictat sentència ferma, declarant nuls tots els articles 
del Real Decreto 638/2016 que modificaven el Reglament de 
Domini Públic Hidràulic, pels quals s’autoritzava la reducció 
dels cabals ambientals determinats en els plans de conca, 
inclosos els corresponents a la Red Natura 2000, espais Ramsar 
i Reserves Fluvials. Aquesta sentència afecta favorablement 
als rius, aiguamolls, llacunes, zones humides, etc, de totes les 
demarcacions hidrogràfiques. Aquesta sentència suposa un 
pas molt positiu per al manteniment i la protecció dels cabals 
ambientals i també respecte a l’aplicació de la Directiva Marc 
d’Aigües. Amb tot i això, cal estar alerta, atès que el règim de 
cabals ambientals està conformat per quatre components: cabals 
mínims, màxims, generadors i de canvi.
I en l’informe de seguiment dels plans hidrològics de 2017, només 
el 76,9% dels rius hi tenen establerts uns cabals mínims, un 9% 
cabals màxims, un 8,7% cabals generadors i un 11,4% de canvi.  
Aquesta situació perjudica la qualitat hidro-morfològica dels rius, 
dificulta assumir els objectius ambientals i amenaça les poblacions 
piscícoles i els ecosistemes aquàtics i terrestres associats a rius i 
aiguamolls.
I pel que fa a la Directiva Marc d’Aigües, un centenar d’associacions 
ambientalistes de tota Europa s’han sumat a la campanya # 
ProtegeTu Agua, per a exigir que es mantinguin els seus objectius 
i es millori la seva implementació.
 Si vols sumar-te a aquesta petició pots fer-ho a l’enllaç: www.seo.
org/protegetuagua.

u Josep Grau

Els esponerosos boscos de surera i alzina de l’Albera poden acollir una població d’entre 
20 i 30 exemplars del fugisser gat salvatge. Aquesta bona notícia és el resultat d’un estudi 
transfronterer que el naturalista de Cantallops Albert Campsolinas ha dut a terme en estreta 
col·laboració amb els seus col·legues francesos Frédéric Salgués i Jean Puerre Pompidour. 
A la zona del castell de Requesens, a la part catalana i a la zona de Sureda i la Roca de 
l’Albera a la Catalunya nord, s’instal·làren desenes de càmeres trampa, que funcionaven 
de manera autònoma i que es disparen cada cop que hi passa un animal salvatge. Dins del 
munt de fotografies que s’han obtingut durant aquest procés de dos anys s’han identificat 
un mínim d’entre 10 a 15 felins per cada vessant de l’Albera. Com explica al diari de la 
Jonquera, Campsolinas considera que és una notícia molt positiva, més encara tenint en 
compte que aquests gats mantenen densitats de poblacions molt i molt baixes per territoris 
molt extensos i per tant és força dificultós aconseguir trobar-los i més encara fotografiar-los.  
El naturalista va advertir que un dels grans problemes amb aquest felí és el risc d’hibridació 
amb gats domèstics escapats que fan vida al bosc. Per això caldria fer un esforç no gens fàcil 
per tal de buidar de gats domèstics els boscos de l’Albera. 

u Consell de redacció de l’Agró Negre

GATS SALVATGES A L’ALBERA

Les notícies positives són sempre provisionals
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AGRÓVerd

Rinoceront al qual se li ha implantat un chip com a mesura de 
protecció vers la caça furtiva. Foto24, apareguda al web Blog Nasua.

Tigre de la Xina, una protecció incerta

“La medicina tradicional xinesa 
utilitza la banya de rinoceront, 
triturada, per guarir tota mena 
de malalties, inclòs el càncer, i la 
creença en la seva eficàcia està molt 
arrelada en la societat.”

Ben a prop de la seu de DEPANA, al barri de Gràcia de Barcelona, 
més concretament als números 15 i 17 del carrer Encarnació, dins 
d’una propietat privada, sobreviu una alzina formidable, que 
molt probablement és bicentenària. L’anunci dels propietaris 
d’enderrocar les casetes i amb elles tot el jardí per construir-hi 
uns 28 habitatges nous va ser rebut amb consternació per la gent 
del barri. Aviat es va constituir una plataforma veïnal, batejada 
com Salvem l’Alzina, que ha dut a terme una exitosa campanya 
de pressió per tal d’evitar la pèrdua d’aquest valuós arbre 
monumental. 

El mateix Ajuntament, a travès de la Comissió de Catalogació 
d’arbres d’Interès local, va acceptar incloure aquesta alzina per 
a la seva possible catalogació, la qual cosa donava més força 
a l’impuls per salvar-la. Finalment els propietaris han acceptat 
modificar el pla inicial per garantir que l’arbre serà respectat, però 
la demolició de les casetes segueix endavant. 

Per la seva banda, l’Ajuntament ha considerat inviable la compra 
de la finca, perquè la política municipal no és comprar a preu de 
vivenda per després construir equipaments, segons va declarar el 
regidor de Gràcia Eloi Badia a la premsa.

u Consell de redacció de l’Agró Negre

El més portentós d’entre tots el felins, el tigre, està en risc de 
desaparèixer de bona part dels darrers reductes on encara sobreviu, 
a l’Àsia. Malgrat tot, a l’Índia, gràcies a les mesures de protecció 
portades a terme en els darrers anys, s’està produint una tímida 
recuperació, sobretot de les poblacions que viuen dins dels parcs 
nacionals. Ara també la Xina, país que darrerament està procurant 
corregir la mala imatge de potència insensible als greus problemes 
mediambientals que pateix tot oferint exemples del contrari, acaba 
d’enfortir les lleis per assegurar la protecció de diferents espècies 
d’animals salvatges, com ara rinoceronts i tigres. 

Fa gairebé 25 anys que va prohibir la captura i tràfic d’animals 
salvatges, però fa unes setmanes va aixecar el veto per permetre 
el comerç de banya de rinoceront i d’òssos de tigre, però només 
d’animals criats en captiveri, fora dels zoos. Aquesta mesura, que 
molt probablement pretenia afavorir la cada vegada més potent 
indústria entorn de la medicina tradicional xinesa, va ser acollida 
amb estupefacció i rebuig per part de les incipients associacions 
conservacionistes xineses. 

Com prou se sap, la medicina tradicional xinesa utilitza la banya 
de rinoceront, triturada, per guarir tota mena de malalties, inclòs 
el càncer, i la creença en la seva eficàcia està molt arrelada en 
la societat. També els óssos del tigre es considera que alleugen 
els dolors reumàtics i poden augmentar la virilitat. Aquesta 
indústria factura a l’any vora els 155 milions d’euros. Però al darrer 
moment, el govern xinès va fer marxa en rere i va mantenir la 
prohibició de venda d’animals o parts d’ells, sigui quina sigui la 
seva procedència, la qual cosa suposa una llum d’esperança per a 
la supervivència d’aquest felí majestàtic al gran país asiàtic.

u Consell de redacció de l’Agró Negre

ELS TIGRES I RINOCERONTS, 
MÉS PROTEGITS

L’ALZINA DE GRÀCIA SALVADA

L’alzina del carrer Encarnacio. Foto de L’Independent
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Vandalisme i ignorància
Viatjant pel món et trobes a molts països, especialment de 
l’òrbitra anglosaxona, una gran cobertura de rètols informatius 
en espais naturals explicant de manera didàctica i generalment 
rigorosa, aspectes concrets de la dinàmica ecològica, geolò-
gica o històrica de l’indret. A Catalunya no abunden, però hi 
són. Al delta de la Tordera hi trobem un, on es pretenia expli-
car els valors naturals  de l’espai. Però el rètol apareix furiosa-
ment guixat de negre i vermell i gairebé no es pot llegir res de 
res. Aquesta circumstància es repeteix sovint per tota la nostra 
geografía natural. Per estimar la Natura és important conèixer 
els seus valors, i una societat que se’n riu del coneixement és 
una societat empobrida i mancada de rumb.  u

Les tovalloletes humides, un nou ene-
mic a abatre!
L’ús generalitzat de les tovalloletes humides i el seu abocament 
habitual al vàter està provocant un greu problema ambiental 
a les xarxes de sanejament. Malgrat que en força casos es di-
gui que són biodegradables i alguns fabricants indiquin que 
es poden llençar al vàter la veritat és que els costa moltíssim 
desfer-se i arriben intactes a les depuradores. En el seu viatge 
per les canonades, tot arrossegant altres residus (palets de les 
orelles, preservatius, etc.) i agrupant-se entre elles, les tovallo-
letes creen greus embussos que poden arribar a col·lapsar tota 
la xarxa de sanejament, com ha ocorregut diverses vegades 
a Londres, on s’han arribat a enregistrar obstruccions de varis 
quilòmetres de xarxa. A Catalunya, amb més de 900 milions de 
tovalloletes consumides durant el 2015 es calcula que prop del 
50% de les emergències a la xarxa de sanejament tenien rela-
ció amb aquest producte. A més, en cas de pluges intenses les 
tovalloletes arriben també als rius, on s’enreden al fons o entre 
la vegetació sense degradar-se, i també al mar, on poden ser 
confoses amb aliment per alguns organismes.

Es calcula que els problemes causats per les tovalloletes humi-
des costen entre 500 i 1000 milions d’euros l’any a tot Europa 
i van “in crescendo”. La solució és força senzilla: minimitzar-ne 
el consum i no llençar-les al vàter sinó a la paperera! . u

Nova colònia d’oreneta cuablanca a  
Barcelona
Una nova colònia d’oreneta cuablanca, situada en les 
instal·lacions del Banc de Sang al Poble Nou, ha estat objecte 
d’un curós seguiment per part de l’ornitòleg barceloní Ricar-
do Ramos. L’any 2016 va descobrir la reproducció d’aquesta 
espècie protegida amb la presència de 3 nius. Un any més 
tard es van construir 31 nius, amb éxit a 29 d’ells, amb només 
una sola segona posta. Aquell any es van netejar les fines-
tres annexes als nius en ple procés reproductor. L’autor de 
la troballa va fer gestions amb els responsables de l’edifici i 
que desconeixien el grau de protecció d’aquesta oreneta, tot 
arribant a l’acord de suspendre les neteges durant el període 
reproductor. Al 2018,  ja sense neteges de vidres,  es va de-
tectar un augment significatiu del seu èxit reproductor.  S’han 
utilitzat 37 nius que han donat lloc a 52 postes, amb segones i 
terceres reproduccions incloses, unes dades que confirmen a 
aquesta colònia com una de les més nombroses a la ciutat de 
Barcelona i que cal preservar. u

La pista de Tivenys amenaça Cardó
El projecte d’obertura d’una nova pista a la serra de Cardó su-
posa una greu amenaça per un espai natural fràgil, de gran 
valor ecològic, cultural i històric, de les muntanyes meridionals 
catalanes. Cardó pot pressumir d’una flora i fauna excepcio-
nals, sent refugi d’espècies emblemàtiques protegides, com 
ara l’àliga cuabarrada, l’aliga duarada, la cabra salvatge o 
el rar i interessant  amfibi l’ofegabous. Part d’aquests valors 
s’expliquen en el seu aillament a l’accés rodat, tot constituïnt 
fins ara un dels espais més ben preservats del sud de Cata-
lunya. Aquesta pista podria malmetre de manera irrversible 
aquest valors i per tant és urgent evitar la seva construcció. u

Tovalloletes humides.  Foto de Gerió Digital
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Premi Goldman de Medi ambient  2018
La jove activista colombiana Francia Márquez ha tingut que 
pagar un preu molt alt per enfrontar-se i denunciar els abusos 
de les empreses mineres al seu país, Colòmbia. La mineria 
a gran escala està devastant una part important del territori, 
imposant un model econòmic que destrueix les fons de vida de 
les poblacions rurals. El govern ha lliurat permissos d’explotació 
sense consultar amb les comunitats on aquestes explotacions 
es volen portar a terme. I és això el que ha denunciat aquesta 
activista, que va rebre el premi Goldman 2018, considerat el 
Nobel de medi ambient. La justícia va fallar al seu favor, revocant 
aquests permissos, la qual cosa va provocar que elements de 
les forces paramilitars la situaren com a objectiu prioritari de 
les seves amenaces, i que tinguès que abandonar amb la seva 
família casa seva per seguretat. I és que més de 300 activites 
mediambientals han estat assasinats a Colòmbia des de la 
declararació dels acords de pau, ja fa dos anys. 
Més info a: www.javiersule.com u

El corriol petit continua niant a Barcelona
Des de com a mínim el 2008, el corriol petit (Charadrius du-
bius) cria a Barcelona ciutat. En aquell moment ho feia als te-
rrenys on es projectava el zoo aquàtic a Diagonal Mar. Més 
tard, l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar aquell projecte i 
va “esterilitzar” l’espai, tot cobrint de ciment l’esplanada. Els 
corriols van ser de nou localitzats al Fòrum, també de gestió 
municipal. El 2011 es localitzaren 2 polls no volanders, però la 
parella va abandonar l’espai per la instal·lació d’una tirolina i 
una zona de jocs, gestionada per una empresa municipal. Tot i 
les anuals molèsties, la parella s’estableix cada any i va tornar a 
criar amb seguretat el 2014 i 2015. Enguany ho ha tornat a fer 
amb 2 polls a mitjans d’agost. Aquesta part de la costa de Bar-
celona no té ni un cm2 de superfície destinada a la biodiversi-
tat, afectant les aus migradores o al corb marí emplomallat que 
manté una petita població no reproductora. I l’Ajuntament, 
que inverteix grans quantitats en publicitat ambiental, mira a 
una altra banda. Els terrenys són propietat de l’Estat i es troben 
cedits a l’Ajuntament i són els mateixos on es van instal·lar el 
2018 un grup de gavines corses (Larus audouinii) abans que 
fossin foragitades per la instal·lació de la Fira d’Abril. u
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La guatlla pintada andalusa extingida
La guatlla pintada andalusa (Turnix sylvaticus) pot ser conside-
rada la primera espècie extingida a Europa en el darrer segle 
i mig. El Ministeri espanyol de Transició Ecològica ha inclòs 
aquesta espècie al llistat d’espècies extingides a Espanya, de la 
qual no s’han pogut trobar indicis des de fa gairebé tres dèca-
des. La Junta d’Andalusia ha encarregat durant els darrers anys 
diferents estudis sobre el terreny per esbrinar si en quedaven 
exemplars vius, amb resultats negatius, malgrat que al mateix 
temps surten cites aïllades que no poden ser comprovades. 
La declaració d’ocell extingit podria obrir la porta a projectes 
d’introducció amb exemplars criats en captiveri. Un dels cen-
tres on s’ha iniciat el projecte de cria en captivitat és el Zoo-
botànic de Jerez, d’on podrien sortir els primers exemplars 
alliberats. u

El mapa del terror: Cacera d’ocells
Itàlia, Síria, Xipre i Egipte tenen el trist honor d’encapçalar 
l’índex de cacera il·legal d’ocells a Europa, la Mediterrània 
i la zona del Caucas, com es desprèn d’un recent estudi. 
S’estima que es poden arribar a caçar o capturar de manera 
il·legal vora 25 milions d’ocells cada any en aquesta regió. A 
la zona del Caucas, amb Azerbaijan, a països en situació de 
fallida com Líbia, però també a països on el lobby de caça és 
molt potent, com França, la situació no és molt millor. Mal-
grat no aparèixer en el rànquing, Malta figura com el país 
que té el rècord de major nombre d’ocells capturats o caçats 
il·legalment per kilòmetre quadrat. En l’altre extrem, on es fan 
menys captures, ens trobem els països anglosaxons, Finlàn-
dia, Suïssa, Txèquia i Àustria. 

Més info a: www.birdguides.com/news/illegal-killing-of-
birds-remains-a-major-threat-in-europe/
www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/extent-ille-
gal-killing-birds-mediterranean-revealed-birdlife-report u
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Les sortides del quart trimestre de 2018

DEL MARCÒLIC GROC A

La flora de muntanya a Setcases, una 
valuosa roureda a Tordera, un jardí 
medicinal a Borredà, les plantes invasores  
Can Parcala i un turó molt peculiar al 
Maresme, estrelles de les activitats de 
DEPANA entre juny i desembre de 2018.

Com cada any a principis de l’estiu 
fem la darrera sortida de la temporada 
de primavera als Pirineus per gaudir 
de l’espectacle de les floracions de 
muntanya. I pocs indrets ens poden oferir 
una millor diversitat botànica que el Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i el 
Fresser.  La nostra destinació és la Coma 
de l’Orri, per sobre de Setcases. Som 17 
expedicionaris, molt ben avinguts. Però 
només 3 de nosaltres acabaran assolint 
els 2.500 m.a. del coll, tot superant un 
desnivell de prop de 1.000 m. des dels 
1.550 m.a. del punt d’inici de l’excursió. 
La resta ens conformem a aturar-nos 
abans, després d’una pujada continuada 
i fatigosa, sota un sol de justícia. Però 
malgrat la calor, podem gaudir d’un 
munt de floracions, començant al bosc 
de pi roig i de pi negre amb neret, amb 
els mateixos nerets Rhododendron 
ferrugineum ben florits, amb els fragants 
bàlecs Genista purgans, florits a certa 
altitud, amb la vistosa presència de la 
planta més emblemàtica dels Pirineus, 
el marcòlic groc Lilium pyrenaicum, 
davant del qual no hi ha excursionista 

que no s’aturi per fer una foto, o bé 
amb els esvelts ranuncles Ranunculus 
aconitifolius, les peculiars flors del rovell 
d’ou Trollius europaeus o les discretes 
búgules Ajuga pyramidalis. I un cop als 
prats subalpins ens fixem en un munt 
de flors, com les diferents gencianes, 
les elegants pulsatil·les Anemone 
alpina, els vistosos àsters Aster alpinus 
o els suculents matafocs Sempervivum 

montanum. I a la vora del corrent vigorós 
del riu Orri, subsidiari del Ter, que neix ben 
a prop d’aquí, admirem les saxífragues 
endèmiques Saxifraga aquatica, les violes 
grogues Viola biflora o les cridaneres 
caltes Caltha palustris. Però no tots són 
flors, també parem atenció als animalons, 
com ara ocells diversos: grassets, còlits 
grisos, pardals de bardissa, llucaretes 
o un voltor escadusser i sobretot els 
diferents ramats d’isards, amb cries 
incloses, corrent per sobre el rocam. Una 
excursió un xic fatigosa, però plenament 
recomanable, per una vall molt més 
solitària i tranquil·la que la clàssica d’Ull-
de-Ter al Coll de la Marrana.

UN JARDÍ MEDICINAL AL BERGUEDA
Un cop superat l’estiu reprenem les 
sortides de Dpn amb la visita del jardí 
medicinal de la Bauma a Borredà 
(Berguedà). S’apunten 14 participants, 
amb un nen petit inclòs. Aquest jardí 
botànic, de recent creació, és l’obra 
personal i altruista de la Maria Rosa 

ACTIVITATS del 2018

Superant un bon desnivell camí de la Coma d’Orri. 
Foto © Manel Grau

Marcòlic groc 
“Lilium pyrenaicum” a Setcases 

Foto © Manel Grau 

L’ESTRAMONI
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Heras. Ens explica que treballant 
d’infermera durant anys per la comarca 
va descobrir el coneixement que molts 
dels seus pacients tenen sobre plantes 
medicinals per guarir-ne malalties 
comunes. Amb mentalitat oberta i 
esperit crític, la Maria Rosa va decidir 
aprofundir en aquest món fascinant de 
les plantes, la qual cosa la va convèncer 
de crear aquest jardí. Actualment pots 
admirar unes tres-centes plantes d’un 
centenar o més d’espècies, perfectament 
classificades amb retolets de porcellana. 
Són plantes de la zona, dels Prepirineus, 
com sajolides, farigoles, tanacets, però 
també d’altres zones del país com l’aloc 
o el romaní, i també plantes adquirides 
en vivers i que són originàries de molt 
lluny, com la famosa estevia o la perilla 
xinesa. Vam gaudir de la visita, un jardí 
obert, sobre un relleu ondulat, de la seva 
excepcional hospitalitat, convidats tots a 
tastar un refresc de saüc i un segon de 
poma àcida. I vam completar la jornada 
amb una passejada circular per la propera 
riera de Merdançol, on es pot admirar un 
seguit d’antics molins d’aigua i uns gorgs 
d’aigües netes.   

LA ROUREDA ATACADA
Guiats pel nostre company de consell 
de redacció, en Joan Maluquer, visitem 
el dissabte 20 d’octubre la roureda-
aiguamoll de Can Verdalet a Tordera. 
Som 12 persones, molt ben avingudes. 
Aquesta valuosa roureda de roure pènol, 
gairebé única a Catalunya, va patir una 
agressió brutal, com ja us hem informat 
en aquestes planes, amb la tala de 681 
arbres no autoritzats, tal com figura a la 

resolució de la Generalitat. D’aquests, 
114 eren roures pènol i 367, roures 
africans. L’autor d’aquesta destrossa, 
que només estava autoritzat a talar pins 
en una parcel·la propera i que va decidir 
irrompre amb maquinària pesant en 
aquesta roureda protegida i talar a tort 
i dret tots els roures que trobava al seu 
pas, ha rebut de moment una sanció 
purament simbòlica, que des de DPN 
es vol recórrer. Avui hem pogut admirar 
la part de la roureda que es va salvar 
de la salvatjada, on avui una generosa 
pel·lícula d’aigua feia de mirall del bosc 
seré i magnífic, per on sentíem el cant 
de pigots i pica-soques. Però només 
uns metres més endavant veiem la part 
malmesa i esclarissada, amb les soques 
d’aquests arbres madurs com a testimonis 

lll“Hem pogut admirar 
la part de la roureda que es 
va salvar de la salvatjada, on 
avui una generosa pel·lícula 
d’aigua feia de mirall del bosc 
seré i magnífic”

Rètols de porcellana del jardí medicinal 
Foto © Patricia Gallart

ACTIVITATS del 2018

Soca de roure talat.   
Roureda de can Verdalet a Tordera.

Foto Jordi Cebrian
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muts i alhora sagnants d’aquesta 
intervenció brutal i una entrada massiva 
d’espècies foranes o invasores, com ara 
Cyperus eragrostis, raïms de moro, Aster 
pilosus, senecis, amarants i moltes altres. 
La jornada, que va començar amb un tel 
boira i molta humitat i es va anar aclarint, 
ens permeté fer troballes interessants, 
com ara molts bolets (apagallums, 
palomes pudents, pets de llop, phallus, 
gita de bruixa) i animals diversos, com 
pregadéus, insectes pal, diferents xinxes, 
gripauets, larves de salamandra, una serp 
escadussera, espiadimonis i un picot 
garser agosarat repicant sobre un arbre 
mort al costat de l’àrea devastada. I qui 
més troballes feia era l’integrant més jove 
de l’expedició, un nen de cinc anys, ben 
espavilat. 

INVASORES A CAN PARCALA
De les més o menys 1300 espècies 
al·lòctones naturalitzades que estan 
citades a Catalunya, almenys unes 177, 
el 14%, tenen un comportament invasor, 
que pot provocar impactes molt negatius 
en els ecosistemes naturals, segons 
dades del projecte ExoCat. El diumenge 
11 de novembre vàrem poder fer-nos una 
idea ben clara del problema en l’activitat 
de descoberta d’espècies invasores que 
es va fer en el marc de la finca de Can 
Parcala, un espai on conviuen l’agricultura 
ecològica, una pineda amb brolles 
d’estepa i romaní, i marges i descampats 
on proliferen un munt de plantes ruderals 
i oportunistes. Els deu participants i els 
nostres amfitrions poguérem reconèixer 
espècies de conducta tan invasora com 
l’ailant, la campaneta Ipomoea indica, el 
miraguà de jardí, els bidens, la troana, els 
estramonis, els amarants i tants d’altres, 
tot plegat en una jornada matinal que 
va resultar molt profitosa per a tothom 
amb les enriquidores aportacions d’uns 
i altres 

ACTUACIÓ FORESTAL A SANTA 
COLOMA
El passat 6 de novembre DEPANA va 
col·laborar, amb plançons cedits pel Grup 
d’Acció Forestal (GAF), en la plantada 
d’espècies autòctones de l’Escola Mercè 
Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet. 

ACTIVITATS del 2018

Canyar amb campanetes Ipomaea, concentració de planta invasora a Can Parcala  
Foto © Jordi Cebrian

lll“Poguérem 
reconèixer espècies de 
conducta tan invasora 

com l’ailant, la campaneta 
Ipomoea indica, el miraguà 

de jardí, els bidens, la 
troana, els estramonis, els 
amarants i tants d’altres”

Activitat forestal a Santa Coloma 
Foto © Web Depana

Camps ple d’amarants “Amaranthus retroflexus” a Can Parcala. 
Foto © Jordi Cebrian
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ACTIVITATS del 2018
En aquesta acció van participar 75 
alumnes de 5è de Primària. L’activitat va 
tenir lloc en el Parc de la Serralada de 
Marina a la zona propera a la Font de 
l’Alzina. Gràcies a l’esforç de l’alumnat 
participant es van plantar 48 plançons 
d’alzina, surera, roure, llentiscle, aladern i 
arboç. En aquesta mateixa línia d’actuació 
està prevista , per la setmana abans de 
Setmana Santa,  una altra plantada amb 
l’Escola Miguel de Unamuno, també de 
Santa Coloma.

Els plançons procedien del viver que té el 
GAF a l’Aula Ambiental del Bosc Turull i 
del viver col·laborador de l’Institut Bernat 
el Ferrer de Molins de Rei.

MIRANT TALUSSOS A MONTGAT
El diumenge 2 de desembre, amb una 
temperatura força càlida, emprenem 
una matinal, guiat pel nostre company 
Joan Cuyàs, per admirar les sorprenents 
particularitats geològiques del Turó de 
Montgat. Som 12 participants, inclòs 
un eixerit nen de dos anys. Aquest 
turó a toca del mar, ha patit tota mena 
de transformacions, ha estat mutilat 
i foradat per fer passar la primera línia 
fèrria de la península Ibèrica. En fixem 
en diferents talussos al turó i el seu 
entorn per identificar la composició dels 
materials existents. Com ens explica en 
Joan, “a la base dels materials hi trobem 
granit, però immediatament al damunt 
hi veiem pissarres de diferents tipus, 
calcàries i dolomites compactes, tot el 
conjunt replegat i amb una notable franja 
de materials esmicolats o milonites, per 
l’acció d’una força tectònica violenta. 
Aquests plecs estan datats, per 
correlació, del Silurià i Devonià,  fins al 
Carbonífer”

Ens enfilem al turó i baixem a la platja, 
per observar les roques, en un punt 
molt singular de la costa del Maresme, 
l’únic on la muntanya arriba a besar el 
mar. Aprofitem també per observar la 
flora, amb una dominància destacada 
de les plantes al·lòctones, moltes d’elles 
escapades de jardins, però també amb 
esteses de plantes originàries, com 
la bonica Moricandia arvensis, que 
s’escampa pels talussos amb magres i 
que floreix gairebé tot l’any.

Explorant la riera de Merdançol. 
Foto © Patricia Gallartlll“Aquest turó a toca 

del mar, ha patit tota mena 
de transformacions, ha estat 

mutilat i foradat per fer passar 
la primera línia fèrria de la 

península Ibèrica.”

Mirant roques a Montgat 
Foto © Jordi Cebrian

Moricandia arvensis. 
Foto © Jordi Cebrian
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AGROMANÍACS

EL BLOC

EL LLIBRE

La Fundació Prevenció Residus i Consum té en aquest web la plataforma 
per donar a conèixer la seva campanya de reducció dels residus a zero, 
anomenada “Jo sóc Coco” (consum conscient). Aquesta busca fomentar 
mitjançant alternatives de consum la reducció al mínim possible de la 
generació de residus en diferents aspectes: l’aprofitament alimentari, la 
reparació dels aparells electrònics per allargar-ne la vida útil, l’ús de la 
copa menstrual o la compra a granel. Hom s’hi pot sumar seguint els 
consells que s’hi descriuen de diversos àmbits com la cuina, la higiene 
personal, els regals, la neteja o la minimització de la producció. D’altra 
banda, promouen el kit #Rezero, el qual consta de diverses bosses reuti-
litzables i altres útils per començar a reduir la producció de residus en el 
nostre dia a dia. A més a més, hom pot publicar la seva pròpia experiència 
en els diversos canals que ofereixen les xarxes socials del projecte i dis-
posen d’una websèrie pròpia on una familia explica els seus progressos 
per reduir residus. Aquesta iniciativa ha rebut recentment el guardó Premi 
Europeu per la Prevenció de Residus.  u

Lobos, linces y osos.  
Los grandes carnívoros ibéricos a través de sus rastros.
Autors: De la Fuente, J.C.    
Editorial Perdix Ediciones (2016) 

consumconscient.rezero.cat

per Toni Aparicio

Estructurada com una guia de 
camp de rastres dels quatre grans 
carnívors europeus (ós bru, llop, 
linx ibèric i linx boreal); el  llibre co-
mença repassant conceptes teòrics 
sobre els rastres: patrons, tipus de 
desplaçaments, diferents substrats, 
etc. Posteriorment destina un capí-
tol a cadascuna de les espècies ci-
tades on l’autor ens en fa una breu 
descripció taxonòmica, anatòmica i 
després del que constitueix el gruix 
de la guia: els rastres. Això inclou 
petjades, altres marques, restes de 
depredació i com diferenciar-les 
d’altres espècies properes, excre-
ments, caus, etc. profusament il-
lustrades. L’autor descriu una o di-
verses localitat d’interès per a cada 
espècie i abunden les experiències 
personals descrites com a notes 
de camp. L’edició és un goig visual 
continu amb força informació com-
plementària que fan la lectura molt 
amena i documentada. Per últim, 

l’autor s’excusa del fet d’incloure 
el linx boreal com a espècie ibèrica 
pels diversos plans de futura rein-
troducció als Pirineus..u
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Olivarda, la més festejada   
AGROMANÍACS

Una planta que agafa embranzida
Hi ha plantes que floreixen després de 
l’estiu, quan moltes de les altres ja estan 
seques i baixa la competència. D’arrels 
molt potents, l’olivarda aprofita la 
primavera per engreixar-les, o sigui agafar 
embranzida per poder créixer més tard, 
a l’estiu. L’estirada final, la llarga floració 
de tardor, la fa aprofitant les pluges de 
finals d’estiu. Disposant, així, d’un bon 
reservori d’energia i de resina abundant 
per tamuntar l’estiu sense danys, pot 
aprofitar les condicions favorables dels 
dos períodes equinoccials. És de cicle 
llarg, tal com diu la dita: “els raïms són 
madurs quan floreixen les olivardes”.

Aliment de tardor 
Si us agrada observar els insectes, 
planteu-vos, un dia de sol de setembre 
o octubre, davant d’unes mates florides 
d’olivarda. Veureu que són molts i molt 
diversos de mena els insectes que les 
festegen, sobretot mosques de les flors, 
abelles i papallones. 

Les flors de l’olivarda són una important 
font d’aliment per a les abelles, en 
una època en què han de guardar tant 
aliment com sigui possible, per tal de 
poder mantenir les colònies a l’hivern. 
Abans de l’arribada del fred de l’hivern 
hi ha una gran demanadissa de matèria 
vegetal tendra per part de gran diversitat 

d’insectes que han de pondre els ous en 
llocs adients per a les seves larves. 

Papallones freturoses
Les darreres generacions de papallones 
que han de migrar o deixar descendència, 
abans no arribi el fred, aprofiten els dies 
assolellats de la tardor per xuclar el nèctar 
de l’olivarda. Llavors s’hi arrombollen, 
en gran nombre, més si hi ha fretura, 

migradores dels cards, coures, papallones 
de les violes, margeres, blanquetes, 
blavetes, safraneres, papallones del gram, 
papallones reina...

Pol·linitzadors, petits fitòfags, anestesia-
dors... impressiona la complexa xarxa de 
relacions establertes entre l’olivarda i els 
insectes.

u Romà Rigol

Per Sant Miquel, a entrada d’octubre, queden ja enrere les temperatures càlides de l’estiu. De nits 
ja s’ajacen les boires en les clotades i riberals. En els camins, camps i erms, en qualsevol lloc, 
llueixen les taques grogues de les mates de l’olivarda, carregades de flors. Som molts els atributs 
d’aquesta mata tan comuna. Avui en fem un tastet, destacant-ne alguns aspectes. 

Les mosques de les flors són llèpoles actives i 
insadollables. Aquesta té els ulls viats; potser per 
això se l’anomena mosca tigre. 12-X-2018. 
Foto: Romà Rigol

lll“Les flors de 
l’olivarda són una 

important font d’aliment 
per a les abelles, en una 

època en què han de 
guardar tant aliment com 

sigui possible”

La blanqueta de la col sembla empolsada de pols de plata. 12-X-2018.. Fotos: Romà Rigol
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Era l’estiu de 1985 i amb l’amic Marc Alonso vam 
dedicar el dia a la recerca d’un paratge on es podia 
veure la marmota. Mai l’havíem vista... Vam enfilar 
El Pla de Beret i Montgarri amb un turisme i amb 
més pena que glòria vam arribar a Borda Perosa. 
La simple travessa per aquelles pistes forestals 
impracticables ens va dur a un indret d’una gran 
bellesa. Des d’allà, una cruïlla  que s’enfilava a mà 
esquerra ens va apropar cap a un coll molt proper al 
port de Salau. Sorprenia trobar en un lloc tan íntegre 
l’impacte brutal d’aquella via ampla per a vehicles 
que ratllava amb unes ziga-zagues difícilment 
comprensibles el paisatge de la solana de les 
Bordes d’Alòs. Un temps després el company Jordi 
Canut ens va comentar que aquestes estranyes 
pistes van ser una prospecció fallida del mineral 
de la punta dels bolígrafs: el wolframi o tungstè. La 
visió d’aquelles extensions de boscos inabastables i 
cims desconeguts culminats pel Mont Valier darrera 
nostre i Roca Blanca al Sud ens va transportar cap 
a una veritable sensació de wilderness però a terra 
nostra. Un cop vistes les marmotes vam retornar, 
sempre amb la impressió d’haver explorat un lloc 
molt remot on l’ós intuíem que encara hi vivia.

Els anys han anat passant i afortunadament aquest 
paisatge únic i irrepetible segueix més o menys 
com era. La pista forestal ara no és tan infernal com 
era. Es pot transitar més o menys amb facilitat. La 
pujada cap a les antigues cates de terreny està 
barrada i les ferides sobre els vessant segueixen, 
pèro la vegetació les ha mitigat. A més, el riu 
Noguera Pallaresa és Reserva Natural Parcial i no 
s’hi ha a autoritzat cap presa. Tota la vall de Bonabé 
és Parc Natural i Xarxa Natura 2000. La presència de 
l’ós és regular i l’ecosistema continua incòlume. No 

hi ha dubte que és un dels llocs més ben conservats 
de la muntanya catalana. Qualsevol esforç per a la 
seva salvaguarda és una obligació que hauríem de 
tenir tots com a ciutadans. Ningú pot avalar infligir 
un dany a un dels millors exponents d’ecosistemes 
de muntanya pirinencs.

Però ara som a un temps on tot torna, fins i tot 
la mineria oblidada del passat... L’amenaça 
de reapertura de les prospeccions de tungstè 
plana sobre l’indret. El projecte de perforació és 
internacional i abastaria des de la vall del Salat fins 
a Perosa a aquesta banda de la frontera. Res nou. 
Com he escrit en aquesta Contra moltes vegades, 
els enemics de la conservació no descansen. 
Només esperen emboscats el moment adequat 
per actuar. 

Lluny de lamentar-nos sobre aquesta iniciativa, 
el que ens dóna esperança és que hi ha una 
plataforma molt activa en defensa del paratge i vall 
de Bonabé (www.salvemsalau.org). El dinamisme i 
la decisió d’aquest ens cívic sorgit de les mateixes 
valls d’Àneu significa que les tendències comencen 
a canviar. Sempre serà més rentable aquest espai 
conservat que no lliurat a l’explotació exclusiva i 
excloent dels tresors del subsòl. Auspiciada per 
l’alcaldessa d’Isil (sempre atenta a la pèrdua de 
valors de les valls aneuenques), en aquesta entitat 
convergeixen gent de diverses edats, sensibilitats, 
i tendències socials i polítiques que tenen clar que 
l’únic futur segueix passant per posar la natura 
en un lloc preferent en benefici de les futures 
generacions. Bones notícies, però caldrà seguir 
picant pedra... 

uLluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA


