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Artèria bàsica i ànima de la comarca del Priorat, el riu Siurana ha estat víctima 
històricament de tota mena d’agressions, per això la gent del territori, farta de 
tantes promeses incomplertes, exigeix la seva salvaguarda. 

Entitat convidada:

PLATAFORMA DEL RIU SIURANA

La comarca del Priorat és, bàsicament, 
la conca del Siurana. I prop del riu i 
els seus afluents hi trobem multitud 
d’assentaments humans, des del 
paleolític fins als nostres dies. 
Poblacions rurals, petites, que han 
sabut adaptar-se a una orografia difícil 
i una terra esquerpa que malgrat tot 
posseeix una notable biodiversitat en 
els seus ecosistemes terrestre i fluvial. 
Tal com reconeix el PEIN (Pla d’espais 
d’interès natural) i la xarxa Natura 2000.

Tota aquesta riquesa natural i 
humana és a punt de perdre’s: pous 
i aqüífers secs, espècies en risc de 
desaparició,  abandonament de 
conreus, emigració dels joves...

Efectivament, el Siurana, artèria i ànima 
del Priorat, és desviat pràcticament en 
la seva totalitat, sense respectar ni tan 
sols el cabal ecològic, cap a la riera de 
Riudecanyes.
La història d’aquest espoli comença 
als anys 30 quan, amb la comarca 
deprimida i desmoralitzada de resultes 
de la fil·loxera, es fa una concessió de 
l’aigua del Siurana a la Comunitat de 
regants de Riudecanyes. No serà però 
fins a l’any 1949 que estarà enllestit 
el canal i començarà a desviar-se 
l’aigua, tant per al reg de conreus del 
Baix Camp com per a abastiment de 
poblacions com Reus. 
I des d’aleshores, en adonar-se que 
tenien carta blanca i que ningú els 
fiscalitzava, la usurpació va anar en 
augment. L’any 1972 van bastir un nou 

magatzem ja que l’aigua que podien 
acumular al pantà de Riudecanyes 
no els satisfeia; en van dir Pantà de 
Siurana. Riudecanyes i Reus en tenien 
(i en tenen) l’aixeta. I finalment a finals 
dels 90 van aconseguir, sospitem 
que entre xantatges i sopars, que els 
primers pobles per on passa el riu 
després del pantà, renunciessin del tot 
a l’aigua del riu a canvi de construir-los 
un canal per a aigua de boca i de reg. 
En resum: la mort del Siurana des de 
Poboleda fins a l’Ebre.
L’estiu del 2015, farta la gent del 
Priorat de promeses incomplertes, es 
munta la Plataforma pel riu Siurana. 
Des d’aleshores s’han fet xerrades per 
pobles i escoles, s’han penjat plafons 
i pancartes, tallers, performances, fires 
i actes reivindicatius. Un dels quals, 
l’agost del 2017, va consistir a fer que, 
per unes hores, l’aigua del riu tornés 
a baixar pel riu. Per aquest acte ens 
porten a judici, a la Plataforma i al 
GEPEC.
I ara paradoxalment ens trobem amb 
una candidatura del Priorat a Patrimoni 
Mundial de la UNESCO i una denúncia 
penal al jutjat per defensar aquest 
mateix territori.
Mentrestant, l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que el 2018 va convocar una 
taula de diàleg que segons ells havia 
de resoldre el problema en sis mesos, 
segueix desapareguda.

u Plataforma del Riu Siurana

Riu Siurana. Foto © Plataforma del Riu Siurana
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La recent Conferència sobre el canvi climàtic celebrada a 
Glasgow (COP26) ha estat el centre de les informacions dels 
mitjans de comunicació. Paral·lel al seu ressò i protagonisme 
tenim l’escassedat de resultats tangibles. Possiblement, més enllà 
d’aquesta notorietat que s’ha atorgat a la Cimera auspiciada 
per NNUU, poca cosa queda a destacar. La crua realitat sempre 
s’imposa i la veritat és que els poders polítics i econòmics mundials 
no volen assumir cap canvi. Les futures generacions surten 
derrotades inexorablement cada COP...
Ens hem de preguntar si nosaltres mateixos som capaços d’assumir 
al costat de casa cap dels canvis que ja albirem que inevitablement 
ens imposaran les circumstàncies. És molt fàcil omplir-se la boca 
per als de fora, però aquí de moment seguim fent bullir l’olla dels 
no-canvis. Ja ho faran els altres, pensem... Només cal escoltar les 
dèries ampliadores de l’aeroport del Prat de Llobregat per tenir 
clar aquest extrem. O potser caldria observar també el malestar 
que genera a determinats sectors i llocs simplement parlar de 
no celebrar els JJOO d’hivern del 2030 “Barcelona-Pirineus”. 
Certament, a casa els resultats de la nostra particular Cimera 
diària no conviden a l’optimisme. 
El mateix es pot dir de la importància política dels elements 
ambientals. Ja fa més de 10 anys que no existeix a Catalunya el 
Departament de Medi Ambient. Malgrat les declaracions i els 
compromisos, al final el departament responsable actual és una 
amalgama de sigles i negociats poc conciliables entre si sota 
els conceptes d’acció climàtica i agenda rural. En realitat, un 
departament d’agricultura 6.0 disfressat per atreure els fons Next 
generation de la UE però, això sí, sense contribuir gaire a l’únic 
motor de reducció i mitigació real: la conservació de la Natura. 
Només les pastures extensives, maresmes, boscos i matollars són els 
fixadors a gran escala de CO2. Abans de farcir de plaques solars 
tot el territori, caldria endegar també una reducció del consum 
d’energia global.
Tot plegat; un munt de motius per a la desesperança, però que, 
d’altra banda, també ens obliguen -amb més ferma convicció- a 
valorar la importància de que DEPANA continuï amb la seva tasca 
en defensa de la Natura.

u La Junta Directiva de DEPANA

LA COP26 I CATALUNYA:  
POC OPTIMISME



4  L’Agró Negre de DEPANA 

acció AMBIENTAL

Al mes de febrer d’enguany la Comissió 
Europea va enviar Carta d’emplaçament 
al Reino de España amb motiu d’una 
queixa oberta per DEPANA a l’any 
1998 sobre diversos incompliments 
de la normativa europea al Delta 
del Llobregat. En aplicació del l’art. 
258’TFUE, la Comissió adverteix a l’Estat 
que el portarà davant el TJUE per no 
haver arbitrat CAP mesura de reparació 
o mitigació de l’impacte ambiental de 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona 
derivada del Pla Delta del 1994. Es pot 
considerar un èxit de l’entitat l’haver 
aguantat viva aquesta causa 20 anys i, 
encara que tard, que hagi arribat a prop 
de la seva fi. Les mancances totes giren 
en torn a l’incompliment per part d’AENA 
de TOTES les obligacions derivades de 
la Declaració d’impacte ambiental del 
2001 (agreujades, per exemple, per 
la construcció de 5 pàrquings en el 
corredor biològic a preservar a la zona 
del Remolar- Can Sabadell) i per part de 
la Generalitat de no haver arbitrat cap 
compensació en forma d’ampliació de 
ZEPA ni d’aprovació del Pla especial per 
a la gestió dels espais protegits del Delta. 

La resposta immediata va ser 
maquiavèlica: l’aeroport necessita 
ampliar-se. En comptes d’assumir la 
desídia, incompetència i absoluta manca 
de voluntat de respecte per als elements 
ambientals del Delta, els ens públics ( i els 
agents econòmics) van sortir en tromba 
demanant un creixement cap al Nord de 
la 3a pista. Aquesta pista allargada cap a 
la llacuna de La Ricarda implicava la seva 
pràctica desaparició i la supressió íntegra 
del seu ecosistema. 

Des d’un punt de vista jurídic és obvi que 
no es pot destruir alegrement un espai 
natural protegit. Ja es veu que l’Estat s’ha 
limitat a proposar una sortida endavant per 
fer quedar malament les autoritats locals, 
i així no assumir cap de les obligacions 
incomplides. A banda, hi ha les raons 
econòmiques pròpies d’un centralisme 
barceloní exagerat o la innecessarietat de 
dur més turistes a la ciutat de Barcelona. 
Els aspectes ambientals no cal ni comentar-
los: si estem en emergència climàtica no té 

ni cap ni peus anorrear una zona humida 
inclosa en tots els catàlegs de protecció 
interna i europea per incrementar el tràfic 
aeri. 

De moment el cop ha estat aturat i, en 
un espectable lamentable, AENA no 
ha acceptat que el primer que calia era 
desfer els embolics de fa 20 anys que 
han quedat irresolts. La Generalitat està 
encetant el procés per incrementar la 
ZEPA però ja s’albira un procés molt 
lent, just per intentar que la Comissió no 
acudeixi a la via judicial. Nogensmenys el 
temps s’acaba i durant el 2022 s’hauria 
de donar una resposta satisfactòria a 
Brussel·les que vagi més enllà de bones 
intencions (com fins ara). No podem 
confiar-nos. Els cants de sirena del ciment 
tornaran... 

u Lluís X. Toldrà

AMPLIACIÓ DE 
l’AEROPORT DEL PRAT VS. LA RICARDA

Participació de socis i simpatitzants de DEPANA  a la concentració

lll“Si estem en emergència 
climàtica no té ni cap ni peus 

anorrear una zona humida inclosa 
en tots els catàlegs de protecció 

interna i europea per incrementar 
el tràfic aeri.”

Concentració del 19 de setembre a Barcelona contra l’ampliació de l’aeroport
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10 raons per dir NO  a l’ampliació de l’aeroport
acció AMBIENTAL

L’ampliació de l’aeroport de Barcelona ha suscitat un gran interés mediàtic als mitjans 
de comunicació, però potser no tant a l’opinió pública. Les posicions a favor i en 
contra d’aquesta ampliació polèmica, tanmateix, han comptat amb un ressò desigual. 
La majoria dels mitjans generalistes de casa nostra, com TV3 o els diaris La Vanguardia 
i El Periódico, han pres partit per la posició del món empresarial, que ha pressionat 
de valent per orientar les decisions polítiques vers a una ampliació sense matisos. La 
determinació del govern central de postposar aquesta obra, de manera temporal si 
més no, ha estat entesa pel món empresarial i una part dels opinadors periodístics, 
com un fre intolerable al creixement i a la imatge de modernitat a la qual aspira la 
ciutat. Les posicions en contra de l’ampliació han tingut bastant menys ressò en 
aquests mitjans, però per sort no han estat absents. Una bona prova són aquells 
articles i reportatges de televisió on han aparegut entrevistats alguns activistes, 
científics, persones del món acadèmic i lluitadors del medi ambient, com Narcís Prats, 
Joan Pino o com el nostre vicepresident, José Garcia, potser una de les persones que 
més bé coneix i més ha lluitat al llarg de la seva vida per la protecció del delta del 
Llobregat i per intentar aturar les contínues agressions de les quals ha estat víctima 
aquest espai natural. Davant del negacionisme climàtic, que segueix apostant per 
un alt consum de combustibles fòssils, situem la necessitat d’un canvi de model 
econòmic que esdevingui més respectuós amb el medi ambient. Una postura, avalada 
per la comunitat científica internacional, que en canvi es vista per determinats sectors 
econòmics i polítics com a negacionisme aeroportuari, com va dir un alt representant 
del govern català.  

Les raons, del tot justificables, i més a la llum de la situació de canvi climàtic que estem 
patint, han estat repetides fins a l’esgotament per entitats científiques, entitats veinals 
i grups ecologistes, com DEPANA, SEOBirdLife, SOS Delta, NiUnPamDeTerra, etc. 
I han aparegut explicitades en molt manifestos consensuats, com el que resumim tot 
seguit:

Portada de La Vanguardia clarament a favor de 
l’ampliació

2- Cartell de la concentració contra 
l’ampliació de l’aeroport de BCNl’ampliació

1. És incoherent amb els compromisos climàtics de Catalunya i Espanya

2. L’aviació és el sector que més contribueix a l’increment d’emissions. Abans de la Covid, les emissions associades a 
l’aeroport de BCN se situaven per sobre dels 7,5 milions de tones de CO2, la qual cosa equival a més del doble de 
les emissions atribuïbles a la ciutat de Barcelona.

3. Descarbonitzar l’aviació no serà realista almenys fins l’any 2050

4. No hi ha mecanismes eficaços de compensació d’emissions.  

5. Els ecosistemes naturals poden eliminar el carboni, però la seva contribució és limitada.

6. L’ampliació és incompatible amb la protecció de la biodiversitat del delta del Llobregat. Cal recordar que l’estany 
de la Ricarda és un ecosistema protegit per la Xarxa Natura 2000.
7. No s’han compensat els danys ambientals de la darrera ampliació de l’any 2004.

8. L’ampliació no impulsarà un turisme sostenible, sinó més aviat tot el contrari. El 82% del turistes arriben a BCN en 
avió, la qual cosa significa el 75% de la petjada de carboni del turisme a la ciutat. 

9. AENA és participada per fons especulatius i no és transparent. El projecte respon a interessos especulatius per 
captar i fer negoci amb els 1700 milions d’euros de fons públics europeus.

10. Augmentarà la desigualtat. El mercat de viatgers freqüents és molt desigual. L’1% de la població emet el 50% de 
les emissions de l’aviació comercial.
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Com molt bé sabeu per les constants 
protestes que s’estan generant a 
tot el territori, molt especialment a 
les comarques del centre i sud de 
Catalunya, el Decret Llei 16/2019, de 
26 de novembre, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a 
les energies renovables, ha comportat 
un allau de projectes d’aerogeneradors 
i camps de plantes fotovoltàiques. 
L’impacte a nivell paisatgístic i de 
pèrdua de biodiversitat està sent d’una 
gravetat extrema. Una dada: a primers 
de juny de 2021 s’han considerat 
idònies per a la instal·lació de plantes 
fotovoltaiques 8.099 hectàrees i també, 
s’ha autoritzat la construcció de fins a 
811 nous aerogeneradors. DEPANA ha 
comparegut en diversos expedients de 
tramitació d’aquest projectes i s’han 
obtingut alguns resultats positius. Els dos 
supòsits exitosos han estat a la comarca 
de la Conca de Barberà.

El primer resultat positiu que hem 
aconseguit ha estat aturar, junt amb 
d’altres entitats del territori i ajuntaments, 
la planta solar fotovoltaica Castell 
de Riudabella, al terme municipal de 
Vimbodí i Poblet. La planta del Castell 
de Riudabella es preveia construir sobre 
una superfície de 84 hectàrees de vinya 
(D.O Conca de Barberà), tot encerclant 
el mateix Castell, que recordem  és un 
BCIN, i  a només 50 metres del Paratge 
Natural d’Interès Nacional de la Vall del 

Monestir de Poblet. Més enllà ja del 
greu atemptat paisatgístic que podria 
haver-se produït en el magnífic entorn 
del monestir de Poblet, la construcció 
d’aquest infraestructura “verda” afectava 
al connector fluvial entre el riu Francolí i 
el PNIN de la Vall del Monestir de Poblet 
i estava a tocar d’un l’hàbitat d’interès 
Comunitari, concretament  Alzinars i 
Carrascars (HIC 9340). 

Una amenaça per al riu Anguera 

L’altre projecte que afortunadament no 
s’executarà és el de la Planta Fotovoltaica 
La Conca, al terme municipal de 
Barberà de la Conca,  projectada al pla 
d’Anguera, a tocar del ben conservat riu 
Anguera i molt a prop dels espais PEIN-
XARXA NATURA 2000. En aquest cas la 
superfície afectada encara hagués estat 
superior a la del Castell de Riudabella, 
concretament prop de 124 hectàrees. 
Aquí s’havia d’arrancar una bona 
quantitat de vinya, conreus d’ametllers, 
oliveres, a més de comportar la 
destrucció de tres habitats d’interès 
comunitari, alzinars i carrascars (HIC 
9340), pinedes mediterrànies (HIC 9540) 
i albaredes, salzedes i altres boscos de 
ribera (HIC 90A0), i dos taxons protegits 
(teix i boix grèvol) . Aquest projecte, 
per si no ni hagués prou, estava previst 
en una zona de protecció de l’avifauna 
per a reduir el risc d’electrocució i sobre 
una àrea d’interès faunístic i florístic. 

El pitjor però d’aquesta planta hagués 
estat l’impacte que hauria patit la parella 
d’àguiles cuabarrades (Aquila fasciata), 
espècie en perill d’extinció, present a 
la propera Serra de Miramar. També, 
d’impacte molt negatiu per a l’avifauna 
era la prevista construcció de la línia 
d’evacuació fins a la subestació de 
Montblanc de 8.694 metres. 

Són dos petits èxits obtinguts per 
DEPANA, junt amb d’altres entitats, 
ajuntaments i particulars, però que no 
poden amagar la gravetat de la situació 
que s’està produint en el nostre país 
arran de l’aprovació del Decret Llei 
16/2019, de 26 de novembre. El que està 
passant és una autèntica destrucció a 
gran escala d’habitats naturals i conreus 
amb el pretext de l’emergència climàtica 
i el canvi del model energètic. Des de 
DEPANA esperem que l’actual Govern 
de la Generalitat actuiï amb urgència 
i aturi aquest desgavell, substituint 
aquest Decret Llei per un de nou, més 
respectuós i que prioritzi la instal·lació 
d’aquestes infraestructures verdes en 
sòls ja transformats, com poden ser 
els sostres de naus industrials, vorals 
d’autopistes o terrats i cobertes d’edificis 
d’habitages. 

u  Francesc Espinal Trias 
 (Secretari General DEPANA)

acció AMBIENTAL

ATUREM DUES PLANTES 
FOTOVOLTÀIQUES

Estació de plantes foto voltaiques. Foto Punt-Avui

Dues actuacions exitoses de DEPANA
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UN PAS IMPORTANT, PERÒ 
INSUFICIENT PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL LLOP

AGROCIÈNCIA

Un dels motius que justifica la conservació 
del llop és l’alt risc que té de desaparèixer 
de l’escenari ibèric a causa de la baixa 
variabilitat genètica.

Sabem que la variabilitat genètica és 
una premissa imprescindible perquè 
les poblacions tinguin més capacitat de 
sobreviure, tanmateix aquests gairebé tres-
cents grups reproductors que any darrere 
any formen part dels resultats obtinguts 
pels censos de dubtosa metodologia, no 
reflecteixen una població exclosa de perill. 
I és que les ininterrompudes campanyes 
d’extermini que van sotmetre el llop fins 
als anys setanta i que posteriorment van 
derivar a una recuperació de l’espècie 
com a resultat d’una societat cada vegada 
més sensibilitzada, van provocar un 
punt d’inflació on el nombre d’individus 
augmentava, però la variabilitat genètica 
no. És a dir, a l’estat espanyol hi ha una 
població en la que, genèticament parlant, 
és com si hi hagués unes vint parelles 
reproductores; tenint que per garantir la 
viabilitat a mig termini es necessitaria una 
població efectiva de cinc-centes parelles 
reproductores, la supervivència del 

predador al dia d’avui, tot i està inclòs dins 
del Llistat en Règim de Protecció Especial, 
no està gens garantida. 

La població efectiva és el nombre 
d’individus reproductors d’una població 
viable.

Segons dades oficials de la Generalitat, 
des de finals del segle XX la presència del 
llop a Catalunya ha sigut en tot moment 
quasi inexistent, amb la detecció d’un 
nombre reduït d’individus solitaris vinguts 
de França i d’origen italià que no superen 
els vint. 

Exceptuant l’any 2008, quan una femta 
va donar positiu en femella després 
d’analitzar-se genèticament, la resta de 
mostres analitzades han estat de mascles 
fins al moment. Aquest conjunt de 
dades demostra que el llop no acaba de 
recolonitzar i no conviden a l’optimisme.

Per tal d’instaurar i garantir la variabilitat 
genètica de la futura població a Catalunya 
caldria forçar grups reproductors 
potenciant la reintroducció i assegurar 

els desplaçaments dels individus ibèrics 
procedents de l’Aragó i de la Comunitat 
Valenciana.

Aquest seria un escenari ideal que 
facilitaria l’intercanvi genètic i ajudaria 
a refer la fragmentació actual entre les 
poblacions. Hauria, però, d’estar recolzat 
per una llei més ferma, com és la inclusió 
del llop en el Catàleg. D’aquesta manera 
l’espècie també quedaria inclosa en plans 
de conservació on la coexistència amb el 
món ramader es veuria afavorida.

Llistat i Catàleg

La conservació de la fauna i flora silvestre a 
l’àmbit estatal queda sotmesa a la Llei de 
Patrimoni Natural i Biodiversitat a través 
del títol III de la Llei 42/2007. Segons 
aquesta llei s’estableix la possibilitat 
d’atorgar règims especials de protecció 
a aquelles espècies que ho requereixin. 
Per aquest motiu, l’article 56 i 58 de la 
corresponent llei conclou l’esmentat Llistat 
d’Espècies en Règim de Protecció Especial 
(“Llistat”) i el Catàleg Espanyol d’Espècies 
Amenaçades (“Catàleg”) respectivament.

A Catalunya s’ha identificat des de finals del segle XX la presència de llops d’origen italià 
Canis lupus italicus. Segons dades de la Generalitat no hi ha evidencies que l’espècie hagi criat.

lll“Per tal 
d’instaurar i garantir 

la variabilitat genètica 
de la futura població a 

Catalunya caldria forçar 
grups reproductors 

potenciant la 
reintroducció i assegurar 

els desplaçaments 
dels individus ibèrics 

procedents de l’Aragó i 
del País Valencià”

Inequívocament necessari, espantosament tardà i urgentment millorable són adjectius perfectament vinculables a la 
inclusió del llop (Canis lupus Linnaeus, 1758) dins del Llistat d’Espècies en Règim de Protecció Especial, el qual 
protegeix a l’espècie en qüestió de ser caçada.
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AGROCIÈNCIA

La Llei 42/2007 tan sols va incloure 
dins del Llistat d’Espècies en Règim de 
Protecció Especial els reductes poblacionals 
d’Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura 
excloent de tota protecció les poblacions de 
llop sensibles com ho eren les de Castellà i 
Lleó, Astúries i Galícia.

Les espècies que formen el Llistat, on 
trobem recentment el llop, estan sotmeses 
cada sis anys a una avaluació del factor de 
risc que haurà de determinar, mitjançant 
informes tècnics, la seva inclusió al Catàleg 
o la seva continuïtat al Llistat.

El Govern Estatal no contempla 
incloure al llop en el Catàleg. Tampoc 
la Generalitat de Catalunya, que ho 
justifica dient que no hi ha evidencies 
que l’espècie hagi criat i així passa 
de puntetes entre els col·lectius 
ramader i caçador, alhora que exposa 
la importància de no dificultar 
l’expansió del llop, que torna després 

d’uns vuitanta anys del seu extermini 
a Catalunya. D’aquesta manera 
segueix el passeig de puntetes, però 
aquest cop per davant del col·lectiu 
conservacionista.

El llop ha estat històricament una patata 
calenta per a qualsevol administració, ara 
més que mai, necessitarà que la present 
i futura gestió dels polítics sigui valenta. 
Seran necessaris gestors públics disposats 
a involucrar-se, perquè la inclusió del llop 
en el Llistat obra encara més la veda al 
furtivisme.

La recolonització del llop s’ha vist afavorida per un augment i condicions favorables de les preses i hàbitat, respectivament. També per la gran 
capacitat de dispersió de l’espècie a grans distàncies.

lll“Un dels motius que 
justifica la conservació del 

llop és l’alt risc que té de 
desaparèixer de l’escenari 
ibèric a causa de la baixa 

variabilitat genètica”

lll“A l’estat espanyol 
hi ha una població en 
la que, genèticament 
parlant, és com si hi 

hagués unes vint parelles 
reproductores”
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lll“El llop ha estat 
històricament una patata 

calenta per a qualsevol 
administració, ara més que 

mai, necessitarà que la 
present i futura gestió dels 

polítics sigui valenta”

- Real Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del 
Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

Nom científic Nom comú Població referida

Canis Lupus. Linnaeus, 1758. Llop Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura.

-Ordre TEC/596/2019, de 8 d’abril, per la que es modifica l’Annex del Real Decret  139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament 
del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

Nom científic Nom comú Població referida

Canis Lupus. Linnaeus, 1758. Llop Poblacions al sud del riu Duero.

- Ordre TEC/980/2021, de 20 de setembre, per la que es modifica l’Annex del Real Decret  139/2011, de 4 de febrer, pel 
desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

Nom científic Nom comú Població referida

Canis Lupus. Linnaeus, 1758. Llop Totes les distribuïdes pel territori espanyol.

El Catàleg inclou les espècies amenaçades 
en dues categories:

1. En perill d’extinció: Espècie, subespècie 
o població de la qual la supervivència és 
poc probable. Les espècies que formen 
part d’aquest apartat estan sotmeses 
cada tres anys a una avaluació del 
factor de risc que haurà de determinar 
mitjançant informes tècnics la necessitat 
de dur a terme plans de conservació.

2. Vulnerable: Espècie, subespècie o 
població que corre el risc de passar a la 
categoria anterior en un futur immediat 
si els factors adversos que actuen sobre 
ella no són corregits. Les espècies que 

formen part d’aquesta catalogació estan 
sotmeses cada sis anys màxim a una 
avaluació de la situació que haurà de 
determinar mitjançant informes tècnics, 
la seva inclusió en el Catàleg o la seva 
continuïtat en el Llistat.

Segons podem llegir al Boletín Oficial 
del Estado (BOE), tant el Llistat com 
el Catàleg van ser desenvolupats, en 
primera instància, a través del Real 
Decret 139/2011, de 4 de febrer i 
posteriorment modificats en diferents 
ocasions per a una necessària 
actualització a través de diferents 
ordres ministerials. En concret les que 
afecten el llop són les següents:

u Ignasi Castellví

El llop ibèric és una espècie “singular”, ja que representa una població o poblacions aïllades amb característiques úniques. 

AGROCIÈNCIA
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Amb motiu de la preparació d’una 
sortida de coneixement geològic del 
massís del Garraf i amb la intenció de 
buscar un itinerari que, en algun punt 
del recorregut travessés les capes 
inferiors de la sèrie geològica, vàrem 
localitzar una superfície que ens va cridar 
l’atenció, situada al sostre d’una capa 
sedimentària, que mostrava una sèrie de 
«forats», alineats curiosament.

Aquestes característiques permeten 
interpretar-les, a l’espera d’un ulterior 
estudi, bé com a capritxoses formes de 
dissolució càrstica, o com a icnites, és a 
dir, rastres de petjades fòssils d’animals 
terrestres.

Aquesta capa cal situar-la als nivells 
dolomítics del Juràssic, que presenten 
una estratificació d’escala mètrica i 
una pàtina negra, apreciable en tot el 
paisatge del massís, unes característiques 
que la fan fàcilment diferenciable de les 
calcàries massives, de tonalitats clares i 
d’origen marí, del Cretàcic.

No tenim constància, a hores d’ara, de 
cap aflorament similar en àrees properes.
 
Possiblement el medi sedimentari 
atribuït a aquestes dolomies -on hi ha 

citades històricament plantes terrestres 
fòssils- és compatible amb la presència 
de rastres d’animals terrestres.

Garraf, paradís botànic. 

Us presentem en aquestes planes un recent descobriment per part d’integrats de DEPANA, del 
qual en seguirem parlant posteriorment, que podria tenir una gran importància geològica o geo-
paleontològica que afegiria més valor a aquest espai natural emblemàtic.

SECRETS DEL GARRAF
Formes càrstiques o icnites?

Filipèndula  (Filipendula vulgaris)

AGROCIÈNCIA
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Les cavitats visibles són més o menys circulars, de mida semblant i marquen clarament una direcció.

Tofes de càrritx, vegetació característica del massís del Garraf

AGROCIÈNCIA

Convenientment estudiades per 
especialistes, si es confirmés la 
interpretació paleontològica, podrien 
ser un important valor natural, afegit 
als molts que ja té aquest incomparable 
Parc Natural.

Però com que es tracta d’un lloc molt 
embardissat i d’accés incòmode, 
finalment vàrem optar per un recorregut 
que, vorejant la carretera de la Pleta 
fes possible observar fàcilment la sèrie 
estratigràfica gairebé completa que 
aflora al talús dels marges, una carretera 
que, d’altra banda, és incòmoda pel 
trànsit de vehicles.

Intentarem aprofundir en el tema, que 
ens recorda com el Garraf encara guarda 
secrets, reservats per als que procuren 
observar i conèixer -amb respecte- la 
Natura.

u David Rodés i Joan Cuyàs

Grup d’activitats de DEPANA

lll“Aquestes 
característiques permeten 

interpretar-les bé com 
a capritxoses formes de 

dissolució càrstica, o 
com a icnites, és a dir, 

rastres de petjades fòssils 
d’animals terrestres.”
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Jaime Gonzàlez Arias
Des de l‘Associació Naturalista d’Abrera ANDA  
Activisme a la riba del Llobregat

converses AMB ELS SOCIS

En Jaime coneix cada arbre, cada plançó, 
cada racó de riu, cada punt agredit per 
alguna de les múltiples infraestructures. 
Tardor avançada: dia fred, net, matí 
radiant. El vell Llobregat baixa un punt 
terrós, però avui, amb un cel blavíssim, 
m’ha semblat més jove. Ens acompanya 
en Quim Diaz Vázquez, un ambientòleg 
d’Abrera que també prepara un informe 
tècnic dels vessaments d’aigües 
residuals a la zona del Torrent Gran, que 
recorrerem més tard.

- Jaime, si us plau, una breu 
“presentació”? 
- Ja fa més de 25 anys que sóc soci de 
DPN i m’agrada dir-ho; en concret, amb 
en Martí Boada ens vàrem conèixer 
casualment en una de les seves amenes 
i interessants conferències; amb ell 
comparteixo l’interès -entre d’altres 
temes- per les eines de treballar fusta i 
en particular per les destrals, de les quals 
ell posseeix una gran varietat i quantitat. 
Jo, pels meus molts anys treballats a 
SEAT, sempre he tingut eines a prop 
i, ja jubilat, ara també treballo fusta. 
Però sóc actiu i m’ocupo de la nostra 
entitat: ANDA; mantenim un viver, fem 
activitats, reforestacions, visites guiades 
amb escoles, ...

- I et definiries com?. 
- Crec que encaixo dins l’Ecologisme. 
Tot i que no sóc extremista i procuro 
respectar altres opcions, jo respecto, 
estimo i admiro la Natura i intento 
transmetre el que penso.

- I això des de quan?. 
- Vaig néixer i viure la infantesa a Folgoso 
do Coure, on encara hi tinc família. És 
un extens municipi de las muntanyes 
de Lugo, en contacte amb un ambient 
natural molt ben conservat. Estimo aquell 
paisatge,  actualment catalogat com a 
“Geoparque Montañas do Courel”. Quan 
la catàstrofe del “Prestige”, a Galícia, em 
va sortir de dins anar a recollir txapapote; 
allà vàrem coincidir també, entre d’altres 
companys, amb l’amic David Rodés, un 
actiu soci veterà de DPN, que aquí ens 
ha dirigit algun itinerari geològic.

Viure d’esquena al riu

- I la vostra gent d’Abrera, viu 
“d’esquena al riu”? 
- Així és, per desgràcia. Però amb les 
nostres activitats intentem que valorin, 
estimin i facin seu un entorn natural 
excepcional i ben nostre. Nosaltres 
procurem fer-nos visibles, anunciem 
accions de neteja, d’educació ambiental, 
reforestacions i amb l’amic pedagog i 
naturalista Alfred Bellés, de “Martorell 
Viu”, sovint duem escoles als horts 
familiars, a l’entorn del riu, al Torrent 
Gran i a d’altres espais interessants del 
municipi. Tenim un vídeo -filmat amb 
drons- del curs del riu des de Monistrol 
fins a sant Andreu de la Barca, filmat per 
un molt bon col·laborador.

- Amb els pescadors, us enteneu bé? 
- Són amics, són bona gent, i a la seva 
manera, també són naturalistes. I de tant 
en tant controlen algun perillós silur i 
vigilen que no es produeixin abocaments 
al riu.

- i amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA)? 
- Hi tracto des de fa molts anys. Hem 
presentat moltes queixes, denúncies, 
peticions, informes ..., hi treballen tècnics 
als quals conec personalment, alguns 
des del temps del Conseller de Medi 
Ambient Felip Puig, com el José Alcarria 
-una gran persona- que als anys 90 va 
aconseguir establir els límits hidràulics 
del Llobregat al seu pas per Abrera. Des 
de llavors la relació ha estat de mútua 
col·laboració -de la mateixa manera 
que amb els actuals responsables- però 
trobem a faltar una major inversió per 

solucionar la salinitat de l’aigua i per 
una gestió mes eficient de les aigües 
residuals, els marges fluvials i el bosc 
de ribera. Un dia d’aquests vindran a 
veure la feina que hem fet darrerament. 
Podem estar en desacord, però ens 
esforcem per fer-nos entendre i així anar 
avançant.

- Però “nunca desde el enfado” -com 
diuen els bons psicòlegs- no?
- Efectivament, així és.

Regidor de Medi Ambient

- L’Ajuntament, també hi està implicat? 
- Costa molt, tot i que som insistents i 
fem accions de divulgació. Fa algun 
temps, jo vaig ser quatre anys Regidor 
de Medi Ambient i vaig poder viure i 
comprovar de prop com arriba a ser 
de difícil, treballar per l’interès general 
i públic des de l’Administració, sense 
rebre pressions d’altres interessos. Cal 
una major implicació del Consistori en la 
gestió del Medi Ambient en un entorn 
fluvial excepcional i que no valoren prou. 
És una assignatura pendent. Però ens cal 
seguir -sense desànim- perquè a més del 
voluntariat necessitem suport econòmic. 

 Jaime, un lluitador a favor d’un riu molt 
castigat, el Llobregat

lll“Trobem a faltar una 
major inversió per solucionar 

la salinitat de l’aigua i per 
una gestió mes eficient de les 
aigües residuals, els marges 
fluvials i el bosc de ribera”

Hem fet un recorregut integral per la ZEPA d’Abrera -un espai de titularitat municipal- a la riba dreta del Llobre-
gat. En Jaime fa una pila d’anys que, amb el voluntariat d’ANDA, treballa, amb constància i eficàcia envejables, 
per la recuperació i la repoblació d’aquest magnífic espai, ara molt envaït per la canya (Arundo donax). Amb ell 
redescobrim aquest espai natural envoltat d’infraestructures i fem repàs de la lluita intensa per preservar-lo i de les 
múltiples iniciatives portades a terme des de l’ANDA
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- Has notat algun petit canvi o alguna 
millora, en la sensibilitat mediambiental 
de la gent? 
- Sí i m’agrada dir-ho. La joventut 
-majoritàriament- està assumint el repte 
més ràpidament que els grans, però 
encara anem massa lentament. En els 
temes dels residus, del reciclatge, del 
respecte per l’entorn, pels animals 
..., és cert que hi han excepcions 
contràries i que es fan més visibles que 
les bones accions ..., però en tot cas, 
el canvi climàtic és aquí i ens atraparà 
desprevinguts si no ens afanyem. 

- Quina serà la vostra propera acció? 
- Mira, baixant al Torrent Gran he vist 
algun freixe fàcilment accessible, carregat 
de llavors. Farem aviat una sortida amb 
gent menuda a recollir llavor per al viver 
i també glans d’aquells roures singulars 
que hem vist a la plana del riu. També 
organitzarem aviat plantades d’arbres de 
ribera a la plana del riu amb els centres 
educatius, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Ens sobrevola un aligot; uns colls verds 
descansen a la resclosa de la ATLL. Ara 
parlem d’ocells.

- Si haguessis de triar un ocell com a 
preferit, quin seria? 
- No sabria dir-te, potser el “gayo” 

(gaig). És un bon col·laborador de las 
repoblacions; enterra molts glans i llavors 
i és l’únic amb unes plometes d’un blau 
ben bonic... 

- i que ja s’ha fet urbà; molt espavilat 
ell  

Fem el recorregut per la fondalada del 
Torrent Gran. Una vegetació molt ben 
conservada, característica dels torrents 
estacionals mediterranis, amb grans 
càrex, cua de cavall, lianes, etc... Hi corre 
un fil d’aigua.

- Hi deu d’haver alguna font més 
amunt, no?
- En aquest torrent hem treballat molt, 
el coneixem bé. De fonts n’hi havia 
més d’una, però es van perdre amb les 
urbanitzacions, una llàstima. Desprès 
hi van construir una estació receptora/
depuradora -teòricament “biològica”-
d’aigües fecals, però el previst espai 
de llacunatge, -imprescindible per 
completar el cicle- mai va arribar a fer-se. 

Sense manteniment s’ha anat deteriorant 
i ara els vessaments ho fan malbé tot. 
D’això ja fa anys i no s’hi posa remei. Un 
desastre. En Quim ha recollit múltiples 
dades i anàlisis que confirmen l’estat 
lamentable de l’aigua que estem veient 
i que és morta. Els trampejos confirmen 
que no hi ha res més que mosquits 
i algun cranc americà -mort- que ha 
pujat des del riu. Tenim preparada 
una nova denúncia, tècnicament molt 
treballada. La incògnita és saber qui de 
l’Administració se la llegirà.

Curiosament, l’entorn, absolutament 
enfangat, pestilent i inaccessible de 
la “depuradora” bull literalment de 
petits ocells insectívors, probablement 
migrants, mosquiters, tallarols, pit roigs, 
etc...Tot un missatge. La remor d’un inútil 
extractor, enferritxat dins la depuradora, 
ens acompanya encara una estona quan 
marxem en avall.

- Jaime, ens queda molta feina per fer. 
- Sí, sí, la tenim ben a prop. Volem 
continuar treballant. I vosaltres a DPN 
també. Amb molta sort i salut!!.

- Moltíssimes gràcies, Jaime!!. Fins ben 
aviat.

u Joan Cuyàs Robinson

converses AMB ELS SOCIS

Restauració de la ZEPA d’Abrera

lll“Cal una major 
implicació del Consistori en la 
gestió del Medi Ambient en un 

entorn fluvial excepcional i que 
no valoren prou”

Sortida escolar amb l’ANDA per les ribes del riuEls integrants de la Junta de l’ANDA
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Analitzem en aquest article com hauria de ser una transició energètica sostenible a Catalunya i el paper 
que han de tenir les energies renovables, en especial les centrals eòliques, sense perjudicar el territori

QUO VADIS RENOVABLES?

El 14 de maig de 2019 el Govern de 
Catalunya va declarar formalment 
l’emergència climàtica al nostre país. 
Anteriorment, l’any 2017 el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, 
de l’1 d’agost, del canvi climàtic, on ja es 
plantejava la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 
així com afavorir la transició cap a una 
economia neutra en emissions.

Per tal de mitigar els efectes de les 
emissions contaminants sobre el clima, a 
nivell de la Unió Europea es van plantejar 
uns objectius d’energia i clima per al 
període 2013-2020. Aquests objectius es 
resumeixen en: 
- 1. Incrementar l’ús de les energies 
renovables fins a un 20% del consum brut 
d’energia final
- 2. Reduir un 20% el consum d’energia 
primària
- 3. Reduir les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó del 
2020 en relació al 1990. 

Doncs bé, segons les darreres dades 
disponibles (Institut Català d’Energia, 
2019; Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
2018), a Catalunya no s’estan complint cap 
dels tres objectius. L’any 2018 les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle no tant 
sols no s’havien disminuït un 20%, sinó 
que s’havien incrementat un 14% respecte 

el 1990. L’any 2017 la reducció del consum 
d’energia primària no arribava al -10%. 
I l’aportació de les energies renovables 
al consum brut d’energia final ben just 
sobrepassava el 5%.

Amb aquestes dades es fa evident que 
cal transicionar, i de manera ràpida, cap a 
un model de vida amb menys emissions, i 
això afecta també a la producció d’energia 
que a Catalunya és el responsable directe 
del 14% de les emissió de gasos amb 
efecte hivernacle (Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic, 2018). Dins del sistema 
de generació d’electricitat a Catalunya, 
les energies renovables el 2019 només 
van representar un 16,1% de la producció 
elèctrica, mentre que la major part 
procedia de les centrals nuclears (52,1%), 
de les centrals tèrmiques (19,4%) i de la 
cogeneració (11,9%). Elèctricament, doncs, 
ens situen molt allunyats dels escenaris 

desitjables no tant sols des del punt de 
vista de les emissions generades per les 
centrals tèrmiques i la cogeneració, sinó 
també davant el repte de la problemàtica 
dels residus radioactius que generen les 
centrals nuclears i del risc d’accident que 
aquestes representen, recordeu Txernòbil, 
Fukushima i altres accidents similars.

Desequilibri territorial

En relació a l’estructura del sistema elèctric 
instaurat a Catalunya, i relacionat amb el 
pes que hi tenen les energies fòssils i 
nuclears, hi ha diversos aspectes a destacar. 
En primer lloc, hi ha un clar desequilibri 
territorial entre els centres productors i els 
centres consumidors. Així doncs, mentre 
les comarques del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre generen més del 70% 
de l’electricitat, només en consumeixen 
un 15’4%. A l’extrem oposat hi ha les 
comarques de la Regió metropolitana de 
Barcelona i Comarques Centrals, amb una 
generació elèctrica del 15% i un consum 
del 67,9%, o les Comarques Gironines 
amb una producció de l’1% i un consum 
del 10,8% segons les dades de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN). En segon lloc, 
aquest desequilibri territorial provoca que 
l’electricitat s’hagi de transportar a través 
de línies d’alta tensió (més de 220kV) o 
molt alta tensió (més de 400kV), amb unes 
pèrdues estimades d’entre un 10 i un 15%. 
En tercer lloc, el sistema de generació 
elèctrica està concentrat en grans plantes 
productores controlades per unes poques 
empreses (Endesa, Iberdrola, Naturgy...), 
integrades en un sistema centralitzat de 
regulació del sistema elèctric per part 
de Red Eléctrica de España. En resum, 
el sistema elèctric actualment vigent a 
Catalunya està basat en fonts contaminants 
i perilloses, amb centres productors 
allunyats dels centres consumidors, amb 
grans centrals controlades per poques 
empreses, i amb escassa transcendència 
socioeconòmica en els territoris on estan 
instal·lades.

CENTRALS · Les energies renovables a Catalunya

Molins a la Terra Alta. Font: La Mañana  

lll “L’any 2018 les 
emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle no tant 
sols no s’havien disminuït 
un 20%, sinó que s’havien 

incrementat un 14% respecte 
el 1990”

El model d’implantació de les energies 
renovables a Catalunya
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Bases d’una transició energètica 
sostenible

L’article 2.2.a. de la Llei del canvi climàtic 
apunta alguns dels objectius bàsics 
així com el recorregut d’algunes de les 
mesures a implementar per tal de fer la 
transició energètica:
Contribuir a la transició cap a una societat 
en què el consum de combustibles fòssils 
tendeixi a ésser nul, amb un sistema 
energètic descentralitzat i amb energies 
cent per cent renovables, fonamentalment 
de proximitat, amb l’objectiu d’aconseguir 
un model econòmic i energètic no 
dependent dels combustibles fòssils ni 
nuclears el 2050. 

Aquest precepte inicial es concreta en 
l’article 19 de la mateixa llei quan, en 
relació a l’energia, planteja com ha de ser 
la transició energètica. Així, es diu que s’ha 
d’avançar cap a un model cent per cent 
renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, 
neutre en emissions de gasos amb efecte 
hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat 
del sistema energètic català i garanteixi el 
dret a l’accés a l’energia com a bé comú. 
En relació al model d’implantació territorial 
de les energies renovables, l’article 19 de 
la llei del canvi climàtic apunta també que 
aquestes s’han d’implantar prioritàriament 
aproximant la producció als centres de 
consum, així com aprofitant espais ja 
alterats per l’activitat humana per tal de 
minimitzar l’ocupació innecessària del 
territori. En relació a aquest aspecte, altres 
apartats d’aquest article apunten cap al 
foment de l’autoconsum, la participació 
d’actors locals en la producció i distribució 
d’energia renovable, el foment de la 
generació distribuïda, o la implantació de 
xarxes de distribució intel·ligents.

Des d’aquest punt de vista sembla clar 
quines haurien de ser bases i les principals 
accions a emprendre per dur a terme una 
transició energètica que, com apunta la llei 
del canvi climàtic, sigui descentralitzada, 
democràtica, neta i eficient, i que de 
retruc contribueixi a reequilibrar el sistema 
de producció-consum d’electricitat. De 
fet, no s’està inventant res amb aquesta 
llei, doncs en una part molt important 
del país els inicis de l’electrificació ja era 
descentralitzat on cada territori/comunitat 
es generava la seva pròpia energia, ja 
sigui amb renovables o amb grups diesel 
(vegeu, per ex. L’electricitat a Catalunya: 
de 1875 a 1935 de Joan Carles Alayo, 
2007). I sovint, com ens explica Artur Bladé 
i Desumvila, aquest aprofitament energètic 
es feia en base als recursos renovables que 
cada territori disposava. Parlant del seu 
poble natal, Benissanet (Ribera d’Ebre), 
Bladé explica: 

La primera electrificació de la vila no 
va donar el resultat que s’esperava, 
perquè el fluid venia d’una fabriqueta 

rudimentària -a base de llenya- 
instal·lada a Móra d’Ebre. La llum feia 
mala cara o s’apagava sense com va 
ni quant costa, la qual cosa provocava 
comentaris sarcàstics (Crònica del país 
natal, de Bladé i Desumvila, 1953) 

Per tant, el plantejament que fa la llei 
de canvi climàtic en relació a la transició 
energètica en certa manera invita a tornar 
als orígens de l’electrificació, aquest cop 
però només amb renovables, i, per evitar 
les «apagades de llum» que deia en Bladé, 
a través de l’autosuficiència connectada 
que permet utilitzar la xarxa per compartir 
excedents i dèficits amb i des dels 
sistemes veïns. I això és vàlid per a totes 
les escales, des d’un edifici fins a barris, 
municipis i comarques. De fet, a nivell 
europeu ja hi ha diversos països que han 
iniciat una transició energètica en base a 
aquests preceptes. Així, el 2020, el 53,6% 
(més 63.000MW) del total d’energies 
renovables instal·lades a Alemanya 
estava en mans de les comunitats locals 
(Renewable energy in the hands of the 
people, de Renewable Energies Agency, 
2021). És habitual que les polítiques de 
transició energètica a nivell europeu, 
especialment en el cas de Dinamarca i 
Alemanya, fomentin l’autoconsum de les 
comunitats locals. Aquest és el cas per 
exemple de l’illa danesa de Samsø (4.000 
habitants) que des de fa més de 10 anys 
ha assolit la plena sobirania en electricitat 
i calefacció amb un projecte comunitari 
(11 aerogeneradors d’1MW cadascun, 
4 plantes de biomassa i 2.500 metres 
quadrats de plaques fotovoltaiques) 
que, fins i tot, fa que “exportin més 
electricitat que patates”, tal com diuen 
entusiàsticament els habitants de l’illa. 
O el cas del municipi de Wildpoldsried 
(Baviera, Alemanya), de 2.500 habitants i 
que el l’any 1999 van iniciar un projecte 
comunitari amb l’objectiu d’esdevenir 
100% renovables l’any 2020. El fet és que 
amb la instal·lació d’11 aerogeneradors, 
5MW de solar fotovoltaica, 2.100m2de 
solar tèrmica, 5 instal·lacions biomassa, 
1 hidroelèctrica, geotèrmia, construcció 
passiva i una xarxa intel·ligent (Smartgrid), 
el 2011 ja produïen més del 500% 
d’energia de la que necessitaven, fet que 

CENTRALS · Les energies renovables a Catalunya

lll “Les comarques del 
Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre generen 

més del 70% de l’electricitat, 
només en consumeixen un 

15’4%. A l’extrem oposat hi 
ha les comarques de la regió 
metropolitana de Barcelona 
i Comarques Centrals, amb 

una generació elèctrica 
del 15% i un consum del 

67,9%,”

lll “El sistema 
elèctric actualment vigent 

a Catalunya està basat 
en fonts contaminants i 
perilloses, amb centres 

productors allunyats dels 
centres consumidors, amb 
grans centrals controlades 

per poques empreses”
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els reportava 4 milions d’euros d’ingressos 
anuals per a la comunitat local (Renewable 
Energy Atlas, 2019). 

La transició energètica a Catalunya

Com s’ha vist, el pes de les energies 
renovables en la producció elèctrica a 
Catalunya va ser tant sols del 16,1% l’any 
2019, i només representava el 5% de tot el 
consum brut d’energia final, molt per sota 
de l’objectiu del 20% per a l’any 2020.
Les dues fonts renovables principals a 
Catalunya són la hidroelèctrica i l’eòlica, 
amb una producció elèctrica del 7,7% i del 
6,8% respectivament. Pel que fa a l’energia 
eòlica, Catalunya té una llarga tradició 
en la implantació d’aquesta energia. 
Tanmateix, a principis de segle només 
hi havia instal·lades 6 centrals eòliques 
amb una potència de 85,78MW i 197 
aerogeneradors. No va ser fins l’aprovació 

del Decret 174/2002, d’11 de juny, 
regulador de la implantació de l’energia 
eòlica a Catalunya, que van començar 
a proliferar més centrals eòliques. Entre 
l’any 2004 i 2013 es quan es va produir 
la màxima expansió d’aquesta energia 
a Catalunya, fins arribar a les actuals 43 
centrals eòliques en funcionament amb 
una potència elèctrica instal·lada de 
1.272,32MW i 812 aerogeneradors. Les 
centrals eòliques estan repartides en un 
total de 39 municipis i 11 comarques, i 
principalment es concentren a les Terres 
de l’Ebre (41,8%), Ponent (23,2%) i Camp 
de Tarragona (20,9%). Aquest model 
d’implantació eòlica, com també en el cas 
de la hidroelèctrica, tampoc s’acosta a la 
transició energètica plantejada en la Llei 
del canvi climàtic o a la desenvolupada als 
països europeus de referència, doncs es 
tracta de grans instal·lacions, controlades 
per grans empreses, situades lluny dels 

principals centres consumidors i amb unes 
aportacions socioeconòmiques escasses 
als territoris on estan implantades. En el 
cas de l’eòlica cal remarcar que el 77% 
dels municipis (30 de 39 municipis) que 
tenen centrals eòliques a Catalunya tenen 
menys de 1.000 hab., i que el 80% (31 de 
39) han perdut població entre 2008-2018. 
La Terra Alta, que concentra el 25% de la 
potència eòlica instal·lada a Catalunya, és 
la comarca que ha perdut més percentatge 
de població entre el 2008 i el 2018, -9,7% 
(-1.251 habitants). 

Entre 2013 i 2020 pràcticament no s’ha 
instal·lat potència elèctrica d’origen 
renovable, i el 2019 el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el 
Decret Llei 16/2019 de mesures urgents 

Aerogeneradors instal·lats sobre extenses planes  
foto J Cebrian

Els aerogeneradors transformen el paisatge

lll “La majoria 
de projectes eòlics es 

plantegen al llarg de les 
principals carenes des de 

la Segarra i l’Anoia fins a 
les Terres de l’Ebre, mentre 
que els projectes de centrals 

fotovoltaiques es projecten 
sobretot sobre sòl agrícola 

de Ponent i de les Terres de 
l’Ebre”
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lll“El pes de les 
energies renovables en 

la producció elèctrica a 
Catalunya va ser tant sols 

del 16,1% l’any 2019, i 
només representava el 

5% de tot el consum brut 
d’energia final, molt per 

sota de l’objectiu del 20% 
per a l’any 2020”

per a l’emergència climàtica i l’impuls a les 
energies renovables. Des de l’aprovació 
d’aquest decret i fins a meitat de 2021 
s’han presentat moltíssims projectes per a 
la instal·lació d’energies renovables. En el 
cas de l’eòlica sumen un total de 5.631 MW 
i 979 aerogeneradors, multiplicant gairebé 
per cinc la potencia actualment instal·lada 
i duplicant el nombre d’aerogeneradors 
nous (passant dels 80-100m d’alçada 
màxima dels molins actuals, als 200m dels 
que s’estan projectant). En el cas de la solar 
els projectes presentats sumen 5.106 MW 
i 9.405 hectàrees, tots sobre sòl rústic. La 
majoria de projectes eòlics es plantegen 
al llarg de les principals carenes des de la 
Segarra i l’Anoia fins a les Terres de l’Ebre, 
mentre que els projectes de centrals 
fotovoltaiques es projecten sobretot sobre 
sòl agrícola de Ponent i de les Terres de 
l’Ebre. 

Minimitzar l’impacte al territori

Aquesta multiplicació de projectes en 
sòl rústic sense ordre ni concert és una 
conseqüència de que el Decret Llei s’està 
desenvolupant sense el Pla Territorial 
Sectorial corresponent que, tot i que 
està esmentat en el propi text normatiu, 
a meitat de 2021 encara no estava fet 
ni aprovat. Una anomalia flagrant en el 
procés d’ordenació territorial, ja que no 
es pot passar de la llei al projecte sense 
els preceptius plans territorials que 
n’ordenin el desplegament. De fet, ni tant 
sols concreta reglamentàriament els dos 
preceptes legals establerts a la Llei del 
canvi climàtic que apunten a com s’hauria 
de fer la transició energètica: la necessitat 
que la implantació d’energies renovables 
es faci minimitzant l’ocupació del territori 
i aprofitant espais ja alterats per l’activitat 
humana, així com la priorització de la 
producció elèctrica d’origen renovable 
propera als centres de consum.

De fet, en el cas de l’energia solar els 
preceptes de la Llei del Canvi Climàtic 
són ben factibles de dur a terme; a 
Alemanya el 2010 del total de 15.500MW 
d’energia solar fotovoltaica instal·lada, el 
84% (13.000MW) estaven sobre teulada 

o formant part dels sistemes urbans i de 
titularitat de les comunitats locals. Només 
un 16% estava sobre terra i de propietat 
mercantil.

La majoria dels projectes que s’han 
presentat, en cas de materialitzar-se tal i 
com estan plantejats, aprofundirien en el 
desequilibri territorial entre la producció 
i el consum i provocarien situacions 
de concentració territorial en uns pocs 
territoris, allunyant-nos així dels objectius 
de la transició energètica. En aquest 
sentit, el Decret Llei 16/2019 és poc 
precís en relació als criteris d’implantació 
territorial de l’energia eòlica, ja que només 
introdueix un criteri clar d’exclusió de les 
energies renovables en els espais que 
formen part de les ZEPA (que pràcticament 
equival als espais naturals inclosos al PEIN). 
Fora d’aquests espais només s’estableixen 
uns criteris orientatius per a minimitzar les 
afectacions als valors naturals i agrícoles, 
evitar indrets amb valor paisatgístic, i tenir 

en compte l’impacte acumulatiu derivat de 
la concentració de centrals eòliques, sense 
cap concreció més. Aquesta vaguetat de 
criteris dificulta molt l’avaluació objectiva 
dels projectes per part de l’Administració, 
així com els intents per frenar-ne alguns 
dels que tenen més impacte per part de 
les plataformes i col·lectius del territori.
Tampoc s’estableixen en el Decret Llei 
mesures per prioritzar la generació 
renovable descentralitzada, tal com diu 
la Llei del canvi climàtic. Així, tenint en 
compte els càlculs de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) que avaluen el potencial 
de generació elèctrica de l’energia solar 
fotovoltaica sobre teulada, aquest és 
de 24.307Gwh/any. Considerant que la 
demanda elèctrica de Catalunya el 2019 
va ser de 46.946GWh, i aplicant polítiques 
que afavorissin la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a les teulades, es podria 
cobrir el 52% de tota la demanda elèctrica 
catalana. Apostar per aquest model, com 
ja han fet a Alemanya, permetria assentar 
la base d’una correcta, equilibrada i més 
democràtica transició energètica en 
l’àmbit elèctric, atès què aprofitar l’energia 

solar sobre teulada fa que hi hagi moltes 
instal·lacions, repartides entre diferents 
propietats, properes als llocs de consum, 
amb avantatges econòmics per al conjunt 
de la ciutadania, i amb el menor impacte 
possible sobre el territori, sense malmetre 
espais agrícoles i forestals.

Altres coses que queden als llims és com 
quedarà el paisatge i el sòl agrari un 
cop finalitzi la vida útil dels parcs eòlics, 
després dels 25-30 anys de funcionament. 
Qui i amb quin pressupost desballestarà 
les torres i les pales? I, encara menys clar, 
qui traurà la plataforma gegantesca de 
formigó que falca cada molí i que hipoteca 
centenars de metres quadrats de sòl? Les 
fiances que tímidament s’esmenten en la 
normativa no aclareixen imports ni quines 
despeses han de cobrir. Molt ens temem 
que passi el pitjor, i que en unes dècades 
tinguem uns paisatges rurals plens de 
zombis...

Molta oposició d’ecologistes i associa-
cions municipalistes

Aquest Decret Llei està sent molt discutit 
per diversos actors (des del sector 
agrari fins a associacions municipalistes, 
passant per grups ecologistes i diverses 
plataformes en defensa del territori) que 
en demanen la derogació i l’elaboració 
d’un nou reglament que aposti per la 
transició energètica en els termes que 
estableix la Llei del canvi climàtic, i que 
planifiqui veritablement el desplegament 
de les energies renovables. Cal establir 
una normativa clara en aquest sentit, 
una correcta planificació territorial que 
reequilibri producció i consum, amb 
mesures fiscals per estimular la generació 
distribuïda i l’autoconsum, i la derivació a 
aquests projectes les ajudes públiques que 
actualment rep l’oligopoli. I cal, sobretot, 
el canvi de consciència col·lectiva per 
entendre que tenim a les nostres mans fer 
aquesta transició. Si no, com deia el difunt 
Hermann Scheer, que va ser diputat de 
l’SPD alemany i un dels principals impulsors 
de la transició energètica en aquell país: 
“el que pretén ara l’oligopoli és introduir 
la generació d’energia renovable en el vell 
esquema centralitzat de l’energia fòssil. En 
comptes de pous de petroli, ara planten 
molins i plaques i controlen la generació, 
la xarxa i la venda”. El poder intenta 
acaparar en mans d’uns pocs el potencial 
transformador i democratitzador que tenen 
les energies renovables, que posades en 
mans de la ciutadania permetrien una 
transició energètica ben entesa. L’energia 
renovable flueix en qualsevol racó del 
planeta, i és absurd voler centralitzar-la i 
cobrar-la. A les mans de la ciutadania està 
la capacitat de revertir aquesta situació.

u Sergi Saladié 
Geògraf i professor associat a la URV

CENTRALS · Les energies renovables a Catalunya

lll “El plantejament 
que fa la llei de canvi 

climàtic en relació a la 
transició energètica en 

certa manera invita a 
tornar als orígens de 

l’electrificació, aquest 
cop però només amb 

renovables”
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AGRÓ Verd

El trencalòs Gypaetos barbatus és sens 
dubte un dels animals més emblemàtics 
que viuen als Pirineus. Aquesta serralada 
concentra gairebé el 85% de tota la 
població europea. I és també aquí on es 
porten a terme la majoria dels projectes 
de recuperació de l’espècie. 

Actualment els Pirineus allotgen unes 
90 parelles reproductores, quan només 
vint anys endarrere amb prou feines es 
comptabilitzaven 30 o 35. Però segons 
dades recopilades recentment i publicades 
pel CSIC s’estima que podria ser un 60% 
superior al que es creia i que els Pirineus 
podrien acollir fins a un miler d’exemplars, 
tot incloent exemplars erràtics. Les 
tasques de protecció i recuperació 
d’aquesta espècie, considerada encara 
com a espècie en perill d’extinció, han 
donat bons fruits, no només als Pirineus, i 
avui dia no és gens difícil poder observar 
aquesta au meravellosa travessant el cel 
sobre les valls i pics de molts indrets del 
Pirineu, com ara Boumort, Aigües Tortes, 
el Montsec, l’Alt Àneu, Ordesa o la serra 
de Guara, amb la voluntat d’ampliar molt 
més els espais privilegiats on acollir-los.
Diferent és també la situació als Picos 
d’Europa, on actualment es concentren 
molts dels projectes de recuperació de 
l’espècie. Després de gairebé set dècades 
ha nascut el primer poll en llibertat en 
aquesta serralada, com s’informa des 
del web: https://www.e-renovables.es/
situacion-del-quebrantahuesos-espana/

Tot seguit incloem l’escrit que 
l’especialista i encarregat del seguiment 
i cria del trencalòs, ens fa arribar sobre la 
situació dels diferents polls de trencalós 
que s’han alliberat recentment a Andalusia 
per potenciar les poblacions ibèriques, un 
dels quals va ser batejat amb el nom de 
la nostra entitat, DEPANA. Altres polls van 
rebre el nom d’altres entitats ecologistes 
com ara SEO, FAPAS, GREFA, ADENA o 
ADENEX.

Benvolguts amics i amigues del trencalòs
us explico com està a hores d’ara 

(primavera i estiu passats) la situació de 
la cria del trencalòs. Uns polls han volat 
ja i altres no encara (quan va ser enviat 
l’escrit). Anem per parts.

Els polls batejats com a SEO i Panda no 
han pogut venir des del seu centre de cria 
a Tallin (Estònia) perquè es va declarar un 
episodi de grip aviar i les autoritats es van 
veure obligades a tancar el zoo, i inclús 
es pretenia sacrificar els animals, extrem 
que es va poder evitar i finalment va ser 
suficient que passessin una quarentena. 
Si donen un pcr negatiu, podran viatjar 
cap Espanya per ser alliberats a la 
natura. Tanmateix, com que un d’ells ha 
crescut molt, s’haurà de construir una 
gàbia grossa, que es situarà al costat 
d’un penya-segat d’uns 100 m d’alçada, 
per facilitar el control dels escaladors 
especialistes.

El poll batejat com a DEPANA és un 
mascle rescatat in extremis per agents 
escaladors de natura de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest ocell segueix a 
hores d’ara  dins la seva cova, a Castril, 
Granada, en un barranc de gran bellesa i 
difícil accés. Va ser alliberat el passat 7 de 
juny i aviat haurà de volar tot sol (notícia 
de juliol)

El poll batejat com a Adenex és una 
femella nascuda a Chèquia i alliberada a 
Castril, a la mateixa cova que DEPANA. 
És un animal inquiet i molt nerviós. Quan 
escrivíem aquestes línies encara no havia 
saltat però no quedava pas gaire temps 
perquè ho fes. 

El mascle de nom FAPAS, nascut al nostre 
centre de cria, va fer el seu primer vol 
el mes de juny i ja vola lliure sense cap 
problema. En aquell moment s’allunyava 
4 o 5 km del hacking per cercar aliment. 
Dorm per la zona i s’ha endinsat en 
territori d’una parella veïna. Esperem 
que no tingui problemas amb una parella 
d’àguila daurada amb la qual comparteix 
zona i que ja van matar un poll de 
trencalòs fa un parell d’anys

Compartim en aquestes planes en positiu de l’Agró Verd la crònica de l’experiència del 
primer vol del poll de trencalòs batejat com a DEPANA i dels seus companys criats en 
captivitat a Andalusia. 

BONS AIRES PER AL TRENCALÒS

Adult de trencalòs fotografiat al Coll de la Creueta (Foto Jordi Cebrian)

lll“El poll batejat 
com a DEPANA és un 

mascle rescatat in extremis 
per agents escaladors de 

natura de la Generalitat de 
Catalunya”

Crònica del primer vol del pollet DEPANA
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AGRÓ Verd

Les coves de cria en captivitat del trencalòs

La cova de Castril amb el polls Depana a la dreta i Adenex a l’esquerra

La femella Brinzal ocupa la cova que va 
deixar lliure l’ocell Fapas. Vola lliure i 
tranquil·la, però s’allunya poc de la cova, 
que és enorme i molt frescal. Grefa, 
per la seva banda, és una femella del 
nostre centre, que va fer el seu primer 
vol el mes de juny i ja es mostra valenta 
i independent. Tornava al hacking a 
menjar, però cada vegada de forma més 
infreqüent. 

El mascle de nom Quercus, nascut a un 
zoo de Berlín, és força agressiu. Entra i 
surt del hacking amb assiduïtat per cercar 
aliment. El cert és que hem observat que 
quan un poll salta per primer cop, els seus 
companys triguen ben poc a imitar-lo. Es 
copien molt i tendeixen a interaccionar 
entre ells. És el que va succeir a Cazorla, 
quan Fapas va saltar i la resta va fer el 
mateix en dies posteriors. 

En els seus primers vols, els polls corren el 
risc d’anar a parar a llocs d’on els costi sortir. 
En el cas dels polls nascuts en llibertat, els 
adults ja s’ocupen de portar-los el menjar 
fins allà. Pero quan es tracta de polls nascuts 
en captivitat, nosaltres hem d’assumir el rol 
dels pares en aquest cas, i moltes vegades 
no resulta gens fàcil fer-los arribar el menjar 
sense ser vistos. Hem hagut de cercar la 
col·laboració d’escaladors experts i fins 
ara tot ha anat força bé. Els polls nascuts 
a Cazorla tenen els seus radiotransmissors 
funcionant de forma correcta fins ara. 
Seguirem informant. 

u  Centro de cría de Castril  

lll“En els seus primers 
vols, els polls corren el risc 
d’anar a parar a llocs d’on 

els costi sortir”
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Aquestes accions educatives 
s’emmarquen dins dels principis 
d’actuació de DEPANA, que compta 
amb el suport d’altres associacions 
naturalistes i científiques i que, per 
tant, participen dels seus fonaments 
pedagògics i dels seus objectius 
formatius. En aquest cas la campanya 
figura dins del conveni de col·laboració 
entre DEPANA i la Fundación Oso 
Pardo, de la qual gaudim d’una extensa 
informació científica i divulgativa. 

L’execució del programa la porten 
a terme educadors professionals de 
DEPANA, tot i que també hi donen 
suport voluntaris de l’entitat. Tot 
seguit teniu la relació d’activitats 
desenvolupades en aquests darrers 
anys, tenint en compte que han estat 
cursos marcats per les interrupcions 
pròpies de la pandèmia de Covid’19:

Curs 2019-2020: Vam realitzat 42 tallers 
on han participat 1002 alumnes d’escoles 

dels següents municipis: Barcelona, Sant 
Quirze del Vallès, Sabadell, Sant Cugat 
del Vallès, Polinyà i Moià

Curs 2020-2021: Hem realitzat 69 
tallers on han participat 1428 alumnes 
d’escoles dels següents municipis: 
Barcelona, Badalona, Ripollet, 
Terrassa, Mollet del Vallès, Hospitalet 
del Llobregat, Olesa de Montserrat, 
Castellar del Vallès, Premià de Mar i 
Sant Cugat del Vallès.

AGRÓ Verd

Ós bru, el gran protagonista de la campanya

La gran campanya d’educació ambiental de DEPANA

L’ÓS BRU, EL TRESOR DELS 
PIRINEUS
DEPANA està realitzant des de l’any 2019 la campanya escolar d’educació ambiental “L’ós bru, tresor dels 
Pirineus” amb l’objectiu de millorar la informació sobre aquest plantígrad. Tot i que no ha desaparegut mai del 
Pirineu, ha estat i és un gran desconegut. Aquest és el punt de partença de la campanya, atès que el seu enemic 
més gran és el desconeixement i la desinformació que normalment domina als mitjans. L’ós bru és un símbol 
de la natura ben conservada, i té una funció molt important a l’ecosistema com a bioindicador. És a dir, que 
salvaguardant l’ós protegim la resta de fauna i flora del Pirineu. 



L’Agró Negre de DEPANA 21

lll“Ja sabem que és 
molt important realitzar les 
activitats d’educació ambiental 
in situ perquè a llarg termini 
sempre són les campanyes que 
poden vèncer la desinformació 
que normalment es dóna sobre 
aquest tema”

Moments del taller a l’aula

També han participat alumnes de les 
següents escoles de la Val d’Aran: 
Bossòst, Es Bòrdes, Gèssa, Salardú, 
Arties i Vielha. 

Val la pena remarcar aquest darrer 
punt, atès que hem tornat a desplegar 
activitats formatives allí on són els óssos 
al medi. Ja sabem que és molt important 
realitzar-les in situ perquè a llarg termini 
sempre són les campanyes que poden 
vèncer la desinformació que normalment 
es dóna sobre aquest tema. Entre els 
anys 1999 i 2010 vam mantenir aquest 
programa com a “Pirineu viu” de forma 
ininterrompuda a les escoles d’Aran, 
Alta Ribagorça i, puntualment també al 
Pallars Sobirà. La idea és continuar amb 
aquest reforç pirinenc en els propers 
exercicis.

u Frank Capdevila

AGRÓ Verd
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ACTIVITATS del 2021

Els caps d’olla ens esperaven

Finalment, desprès de diversos ajorna-
ments per mal temps, el diumenge 4 de 
juliol 2021, vàrem fer la sortida en vaixell, 
programada per l’observació de cetacis i 
altra fauna marina. La sort, el bon temps i 
l’expertesa d’en David Rodés en l’ús de les 
tecnologies de navegació i ecolocalització, 
van donar com a resultat una jornada 
memorable en observacions naturalistes.

A primera hora, observàvem ja algun 
falciot pàl·lid i algun rapinyaire entorn 
de la Falconera, ran del port esportiu del 
Garraf d’on vàrem salpar; un penya-segat 
imponent que, lliure des de fa anys de les 
activitats extractives de pedra, es troba 
en un estat avançat de naturalització.

El dia es presentava perfecte, tot i l’avís 
meteorològic d’un possible contrast 
de vent al vespre. Mar i vent en calma, 
navegant lentament a motor mar endins, 
deixàvem enrere grups de baldrigues 
en repòs, a banda i banda del vaixell; 
algun xatrac, gavines, gavians...,algunes 
meduses, borms, ous ferrats. .. sovint 

descobríem la presència fugaç d’algun 
gran peix en superfície, però massa lluny 
per fer possible la seva identificació, 
en un mar netíssim, que semblava ser 
tot per a nosaltres; durant hores no ens 
vàrem creuar ni vam veure amb cap 
vaixell en alta mar. Un cop situats al 
punt on el relleu i els canons submarins 
d’aquest litoral ofereixen les millors 
preses -cefalòpodes de fondària- per 
als cetacis, hi vàrem estar -amb el motor 
aturat- una llarga estona, sense mes 
resultat que algun llunyà e imprecís 
albirament de dofins.

Però tot d’una va aparèixer -suaument- 
nedant en superfície al costat del vaixell, 
un gran cap d’olla gris Grampus griseus 
Couvier. Va ser el primer d’un nombrós 
grup d’imposants cetacis -una trentena- 
que ens envoltaven, jugant plàcidament 
-vull creure que encuriosits- esbufegant, 
cap fora l’aigua, per saber qui era aquell 
nouvingut que, aturat i en respectuós 
silenci, admirava com li passaven per sota 
la quilla, com es capbussaven en parella 
fins a perdre’s de vista dins del blau a 
gran profunditat, veient algun aparatós 
cop de cua d’un mascle, alguna femella 
amb una cria ja gran, possiblement 
de l’any anterior... una màgica i llarga 
experiència, que vàrem tenir la sort de 
viure intensament. 

lll“Tot d’una va aparèixer 
-suaument- nedant en 

superfície al costat del vaixell, 
un gran cap d’olla gris”

Sublim visió d’un cap d’olla  Foto: David Tabara

la cua del cap d’olla. Foto: David Tabara

Durant bona part de l’any 2021, segon any de pandèmia, les activitats de DEPANA han continuat estant 
suprimides per motius de seguretat sanitària. Amb una excepció, les sortides marítimes. En aquestes dues 
planes us compartim el relat de l’exitosa navegació pel litoral del Garraf, en la qual es van aconseguir 
albiraments del tot memorables.

Baldrigues cendroses (Calonectris diomedea).  
Foto: Toni Ferro

Cap d’olla gris. Foto: Toni Ferro
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ACTIVITATS del 2021

Dormider de corbs marins. Foto J CebrianTonyina. Foto: David Tabara

Només dues sortides, a part de la marina, 
han pogut ser portades a terme aquesta 
tardor. Són les primeres dues excursions 
post-pandèmia de DEPANA. La primera 
va ser a la Serra de Sant Llorenç de Munt i 
l’Obac, dirigida pel nostre company Romà 
Rigol. Es van apuntar 12 persones i es va 
fer un recorregut més o menys circular 
per una zona per sobre de la riera de les 
Arenes. El guia ens va ajudar a fixar-nos 
al detall en aspectes de la morfologia de 
diferents organismes vegetals, molts d’ells 
no gens conspicus, com ara falgueres, 
gramínies, líquens i moltes, inclús alguns 
cianobacteris. Van tenir un dia fredot 
i gris i la caminada, no pas curta, la vam 
acabar engolits ja per les ombres de la nit. 
La segona sortida, una setmana més tard, 
el dissabte 27 de novembre, va aplegar 
també 12 participants més un gosset 
força disciplinat. Es tractava de recórrer 
un parell d’espais de secans i sobretot, 
visitar l’estany d’Ivars, per gaudir amb 

l’observació d’ocells aquàtics i de ribera. 
Va ser una jornada també força freda, 
però les ventades que anunciaven només 
van aparéixer de forma intermitent i per 
poc temps. A les Planes de Sió es van 
veure moltes rapinyaires, com ara aligots, 
milans, arpelles i xoriguers. A Ivars els 
protagonistes, és clar, van ser els ocells 
aquàtics, diferents espècies d’ànecs, 
inclosos morell de cap-roig, xibec i xarxets, 
aquest molt nombrosos, però també 
cabussons i cabussets, corbs marins, polles 
blaves i gavians, entre d’altres. Però l’ocell 
que més expectació va causar va ser un 
de ben petit: el pinsà mec, que en estols 
d’uns 20 o 30 exemplars, es van aturar 
sobre el brancam d’uns ametllers. A l’espai 
de secà de Belianes vam poder admirar el 
pas de 16 grues en vol de formació. Totes 
dues sortides van satisfer plenament als 
participants.                                        

u Jordi Cebrian

Grans peixos i alguna tintorera

L’arribada d’un suau garbí va fer possible 
navegar a vela, rumb al lloc on, de tant 
en tant, s’hi capbussen catxalots; però 
no es van deixar veure. La sorpresa ens 
la van donar alguns dels caps d’olla, que 
ens havien seguit, fins i tot ens vàrem 
atrevir a identificar algun conegut!!. 
Entrada la tarda, ja fent proa a terra, es 
van observar alguns grans peixos, alguna 
tonyina i una tintorera -tauró blau- de 
mida considerable. Per llevant, uns núvols 
alts semblaven anunciar canvi de temps. 
Era evident que ho anunciava també el 
gran nombre de baldrigues i altres ocells 
marins que arribaven de mar endins, 
volant ràpidament. En Toni Ferro -un dels 
participants- va aconseguir fotografiar 
un increïble “fraret estival” que ens va 
creuar per proa i que, per prudència, 
no ens havíem atrevit a identificar amb 
seguretat. Ja a les envistes del port del 
Garraf el contrast meteorològic es va 
manifestar sobtadament amb l’entrada 
d’un gregal força 4/5 que, navegant amb 
un punt d’escora i sota els ruixims, ens 
va acompanyar fins a port. Una sortida 
memorable.                                        

u Joan Cuyàs Robinson

Sortides amb fredorada

Pinsà mec (Fringilla montifringilla) a Ivars. El grup atents als pinsans mecs

Dos moments de la sortida d’exploració botànica 
a Sant Llorenç
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LES GLACERES DESAPAREIXEN
Com ens mostra un ambiciós estudi sobre les més de 
200 mil glaceres que hi ha al món, el desglaç s’està ac-
celerant de forma aclaparadora, la qual cosa tindrà un 
impacte molt nefast en la disponibilitat d’aigua, no no-
més per a l’ús humà i comportarà conseqüències molt 
preocupants com ara un augment del nivell del mar 
als espais costaners i un increment notable dels desas-
tres naturals. La recerca l’ha portat a terme un equip 
d’investigadors encapçalat per Romain Hugonnet, de 
la Universitat de Tolosa de Llenguadoc. Segons els 
autors, la pèrdua d’aigua a causa del desglaç entre 
els anys 2000 i el 2020 és de 267 milions de tones, 
l’equivalent d’omplir més de 100 milions de piscines 
olímpiques. u

EL BOOM DE L’ÓS A SOMIEDO
Diferents companys i amics de DEPANA hem passat 
enguany abans o després per Somiedo per intentar albirar 
óssos bruns en llibertat. Les muntanyes del Cantàbric 
acullen una població d’uns 300 óssos, que durant l’estiu 
i principis de la tardor poden ser vistos a distància 
en diferents punts de la vall. L’observació d’aquests 
plantígrads, com també la del llop o del gat salvatge, 
s’ha popularitzat en els darrers anys, i avui dia funcionen 
diverses empreses que prometen bons albiraments de 
l’ós, amb l’ajut expert de bons professionals equipats 
amb bons aparells òptics. El cert és que l’efecte crida ha 
funcionat i les aglomeracions de persones deleroses de 
veure l’ós comencen a sovintejar cada cop més, amb fileres 
de cotxes mal aparcats als marges de la carretera, la qual 
cosa ha començat a generar recel i desconfiança entre 
part de la población local, aquella que no viu  directament 
del turisme. La visió d’uns prats per sobre del poble de 
Gúa, a pocs kms de Pola de Somiedo, plens a vessar 
de turistes de natura, armats de prismàtics, telescopis i 
potents teleobjectius, esperant portar-se una bona visió 
d’algun ós menjant avellanes en el vessant de muntanya 
que tenen al davant conforma una imatge prou eloqüent 
de l’expectació que aquest formidable mamífer genera. 
La pregunta és: aquesta dèria per veure l’ós i la presencia 
cada cop més massiva de turistes atrets per aquest desig, 
pot ser beneficiós per a les poblacions d’ós i per la relació 
gens fàcil entre els plantígrads i els ramaders locals o per 
contra pot tenir un efecte contraproduent. No cal dir, en 
qualsevol cas, que veure un ós en llibertat, ni que sigui en 
la llunyania, representa un goig difícil de superar. u

NOUS REGADIUS A LA PLANA DE 
L’EBRE
La previsió de transformar, a la conca mitjana de l’Ebre, 
unes 270 mil hectàrees de terreny en cultius de regadiu 
i unes 25 mil més en l’horitzó de 20 anys posa de ma-
nifest que la política agrària española continúa obviant 
la problemàtica punyent del canvi climàtic i les seves 
conseqüències ja a curt termini, com és l’escassetat de 
pluges i de disposició d’aigua. Per comunitats és l’Aragó 
on és previst dedicar més terres al regadiu, però li se-
gueix Catalunya amb 160 mil ha. D’aquests nous rega-
dius, un percentatge important tanmateix corresponen a 
l’anomenat recs de suport.  u

PLÀSTICS ARREU
Segons un estudi científic publicat a la revista Nature, 
tots els materials plàstics fabricats per la Humanitat tenen 
un pes superior al pes de tota la vida a la Terra. Un titular 
molt vistós i gràfic que serveix per alertar de la magnitud 
del problema de la invasió de plàstics a les nostres vides. 
Els plàstics, sobretot els subtils microplàstics, conformen 
ja un volumen inabastable als mars i oceans, i molta 
fauna emmalalteix o mor en engolir-los sense voler. Com 
denuncia Greenpeace, la producció global de plàstics 
s’ha disparat en els darrers 50 anys, i en especial les dues 
darreres dècades. En els últims deu anys s’han produït 
més plàstics que en tota la Història humana. Cada any 
es produeixen 500 milions d’ampolles de plàstic, i a 
Espanya el 50%  acaba en un abocador..  u

ORQUES ATACANT VAIXELLS
En prop de 70 ocasions grups d’orques han atacat el 
passat estiu vaixells recreatius, sobretot a l’àrea de 
l’Estret, Cadis. I en 30 ocasions aquests velers han tingut 
que ser rescatats per unitats de vigilància marítima. Les 
orques s’apropen als velers, els examinen, neden ben 
engatxats al casc del vaixell, impedint que navegui amb 
normalitat i presenten actituds agressives que poden 
causar desperfectes al timó i a altres parts de les naus, 
amb el perill d’inutilitzar-les i deixar-les a la deriva. Com 
a mesura de precaució, les autoritats marítimes del litoral 
de Cadis van prohibir navegar per la costa de Barbate a 
velers de fins a 15 metres de llarg. La comunitat cientí-
fica es pregunta el perquè d’aquesta actitud agressiva 
dels cetacis, i la resposta, segons membres de diversos 
centres de Biologia Marina i Oceanografia, és que no és 
pas un atac, sinó més aviat una interacció nova e inèdi-
ta. Altres experts apunten que podría ser la resposta als 
atacs que han rebut el passat estiu, com ho demostra el 
fet que alguns animals presentin marques evidents, com 
feridas i cicatrius, d’haver estat arponejats. Les orques 
són animals inteligents i empàtics, que han interactuat 
amb els vaixells desde sempre, i en alguns casos, com 
es queixen els pescadors, els arriben a robar captures 
de tonyina i altres peixos grans.  Les primeres vegades 
aquests “atacs” eren portats a terme per joves, però 
també s’han vist adults implicats. Tenen una gran capa-
citat d’aprenentatge i semblaria que uns exemplars han 
imitat a altres, però en tot cas la comunitat científica se-
gueix cercant el perquè d’aquesta actitud tan inèdita.. u

Orques a l’Estret. Foto J.M. Caballero La Voz de Galicia
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EL VOLCÀ DE LA PALMA
L’erupció del volcà de Cumbre Vieja a l’illa canària de la 
Palma ha estat notícia de primera plana durant moltes 
setmanes. Les imatges dels rius de lava arrassant sen-
se pietat cases, barris sencers i plantacions de plàtans 
han estat colpidores. La bellesa explosiva d’aquestes 
imatges no ens pot fet oblidar el patiment que han so-
fert moltes famílies que han perdut les seves cases i 
els records de tota una vida. Però alhora l’erupció ha 
tingut grans conseqüèncias mediambientals, no només 
per l’engoliment de tantes hectàrees de terreny, també 
per la seva afectació sobre l’ecosistema marí del tram 
de costa afectada. Allà on la lava ha cobert el fons marí, 
tota señal de vida ha desaparegut, però els cientifics 
creuen que la recuperació pot ser relativament rápida. 
En canvi a la superficie la vegetació ha quedat molt 
afectada i com informa El Confidencial, els científics 
alerten del risc d’extinció d’una planta endémica de La 
Palma, un tresor botànic del qual només es coneixen 
poc més de 150 exemplars a la illa, batejada de forma 
recent com a Parolina aridanae, una planta que podría 
desaparèixer abans que es pugui conèixer bé per a la 
ciencia. Un segon cas de risc d’extinció és el del salta-
martí Acrostira euphorbiae, que freqüenta espais arbus-
tius amb eufòrbies. u

EL MAR MENOR AGONITZA
Milers i milers de peixos apareixen dia sí dia no morts 
a les ribes, a les platges i als sorrals del Mar Menor, a 
Múrcia. La gent de la zona ja fa molts anys que ho es-
tar denunciant, sense que les autoritats es decideixen a 
prendre mesures per solucionar el problema. El nivell de 
frustració de la població local és altíssim. Una manifes-
tació multitudinària Múrcia el 7 d’octubre ho va posar 
de manifest. El passat mes d’agost els operaris mu-
nicipals van enretirar en una sola jornada 4,5 tones 
de diferents espècies de peixos, morts o agonitzant 
sobretot alevins. La manca d’oxigen, en un mar asfi-
xiat per l’excés de nutrients procedents principalment 
de l’agricultura intensiva de la plana de Cartagena, ha 
provocat aquest desastre ambiental, que finalment ara 
mereix l’atenció dels mitjans de comunicació espanyols i 
de tota Europa. Aquest episodi de mortaldat de l’agost 
és el segon d’aquesta magnitud, juntament amb el que 
es va produir a l’octubre de 2019. Els polítics ara es do-
nen la culpa els uns als altres per la vergonyosa inacció. 
Els grups ecologistes per la seva banda demanen de 
manera urgent al Ministeri per a la Transició Ecològica 
la declaració de les llacunes costaneres del Mar Menor 
com el primer hàbitat en perill d’extinció a Espanya. u

ÀGUILES MARINES A ASTÚRIES
El darrer estiu es van alliberar nou àguiles marines Ha-
liaaetus albicilla a Pimiango, Astúries, en un projecte 
de reintroducció de la més gran rapinyaire europea, 
portat a terme per l’orgnització GREFA, amb el finança-
ment del Principat d’Astúries i el govern de la Comuni-
tat de Cantàbria. Les aus procedeixen de Noruega, on 
aquesta espècie d’hàbitats costaners és força comuna. 
L’àguila marina està considerada una de les 18 espè-
cies de vertebrats que es creu que es van extinguir en 
temps no relativament llunyans a la península Ibèrica 
i és per això que es parla de reintroducció. Tanmateix 
aquesta iniciativa ha rebut les critiques de científics i 
d’alguns grups ecologistes i ramaders que la conside-
ren inapropiada. Els programes de reintroducció tenen 
com a missió alliberar espècies en zones on havien des-
aparegut o per reforçar poblacions en perill de desa-
parèixer, i es dubta que sigui el cas de l’àguila marina. 
Aquest ocell emblematic no és pas l’únic animal que es 
vol introduir o ja s’ha introduit amb un èxit desigual a 
Espanya. Tenim els casos del bison europeu a Burgos 
i Astúries, del cavall de Prewalsky, confinats en àrees 
tancades, del castor europeu al Cantàbric, però també 
el cas més conegut de l’ós al Pirineu, del trencalòs a An-
dalusia, o del projecte encara no realitzat de reintroduir 
el vell marí a la costa catalana.  u

SALVEM BELLOTS
Uns dels darrers espais agrícolas a l’entorn de Terrassa 
i Sabadell están amenaçats per la previsió de construc-
ció del polígon Bellots 2. Promoguda per una vintena 
d’entitats veïnals i ecologistes, el passat 24 d’octubre 
es va organitzar una marxa reivindicativa, per denunciar 
aquesta nova agressió ambiental al Vallès, que pretén 
transformar un sòl agrícola en industrial, amb el greuge 
que suposa en clau de sobirania alimentària. El regidor 
d’urbanisme de l’ajuntament de Terrassa per la seva 
banda, va afirmar que el projecte urbanístic ja estaba 
plantejat l’any 2003 i que tirar-lo enrere suposaria un 
cost elevadísim en termes de compensació pels propie-
taris, que el consistori no podría pas assumir. 

Mes info a Salvem Bellot i ADENC. u

El Mar Menor. Foto El Confidencial

Àguiles marines. Foto GREFA
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EL BLOCEL BLOC

EL LLIBREEL LLIBRE

Que el plàstic sigui un problema ambiental avui en dia és un fet indiscu-
tible i malgrat que sembli existir un consens social al respecte això no es 
reflecteix en les grans cadenes de consum. Existeixen diverses iniciatives 
minoristes que recullen aquesta sensibilitat i a poc a poc comencen a do-
nar-se a conèixer combinant l’imprescindible espai a internet i oferint els 
seus productes en les anomenades botigues físiques. En aquest numero 
de l’Agró us volem presentar un web amb moltes referències no solament 
d’alimentació ecològica sinó de molts productes habituals de consum per 
la llar o la higiene personal. L’excepció, quan busqueu qualsevol produc-
te, és l’envàs de plàstic. O bé no n’hi ha, o bé és de vidre o bé de cartró. 
Podeu trobar des de raspalls de dents, paper higiènic ecològic i reciclat, 
sabons sòlids, productes per nadons, menjar ecològic (amb l’excepció de 
producte fresc), pinces per la roba, bosses reutilitzables, llibres i un llarg 
etcètera. Tot amb un denominador comú, ecològic i sense plàstic. Com a 
curiositat, venen kits amb productes reutilitzables per la compra, la higie-
ne corporal, per fer la bugada o per anar de viatge.

Una iniciativa similar, i de la qual ja vam parlar en aquesta revista, és 
l’aplicació Go Zero Waste, que et permet localitzar establiments on no 
es fa ús dels plàstics, a més d’oferir idees i suggeriments per reduir el 
nostre consum de residus. u

Geografia particular. Llocs, paisatges... mirades
Autor: Josep Vigo Bonada   
Pagès editors. 2021 

https://ceroresiduo.com

per Toni Aparicio

‘Com que sempre he maldat per em-
peltar-me amb la natura que m’envol-
ta, i com que entenc que el món no 
és pas tant una realitat exterior com la 
percepció i l’apropiació que en fem, 
aquests relats haurien de ser, ensems, 
fragments de natura i fragments de 
mi mateix.’ Articulat en 20 capítols de 
capçals principalment geogràfics o ve-
getals, aquest llibre és un recull, molt 
amè, d’experiències viscudes, impres-
sions personals i valoracions de caràc-

ter molt variat. El lector no tarda gaire 
a adonar-se, però, que en els textos hi 
plana, soterrada o manifesta, una pas-
sió per la natura fonda i polsant, que 
interessa a tots els atributs humans, el 
coneixement rigorós i precís, el fervorós 
respecte pels éssers vius i la necessitat 
vital d’expressar-ho, ara amb l’exactitud 
del científic, ara amb la lleugera simpli-
citat del periodista, ara amb l’abrandat 
lirisme del poeta. u

Cero residuo

per Romà Rigol
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Reivindicar les plantes 
oblidades

En definitiva treballem per recuperar 
les plantes oblidades i canviar la forma 
mitjançant la qual produïm i consumim 
aliments. Existeixen més de 300 espècies 
silvestres comestibles i 3.000 varietats 
agrícoles tradicionals que podríem 
incorporar amb total normalitat a la nostra 
dieta quotidiana i que ens permetrien 
generar una nova cadena de valor lligada 
al sector primari i tot el que en deriva. 
Es tracta d’un canvi imprescindible per 
poder afrontar amb garanties quatre 
grans reptes: crisi climàtica, pèrdua de 
biodiversitat, despoblament rural i també 
crisi econòmica. Necessitem fer de tot 
allò que s’inicia en el territori, el millor aliat 
per garantir el benestar de totes i tots, i 
per preservar la biodiversitat i els serveis 
ecosistèmics. 
És per això que des del Col·lectiu 
Eixarcolant duem a terme accions, 
activitats i projectes arreu del territori 
català. Ens estructurem en 19 grups locals 
que ens permeten arribar a tots els indrets 
del país, i que faciliten la participació 
activa dels socis i sòcies en el projecte. 
Tothom qui ho desitgi ser part de l’entitat 
pot fer-se’n soci de forma molt senzilla a 
través del lloc web eixarcolant.cat 

Entre els projectes més coneguts que 
hem dut a terme hi ha l’organització de 

la Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades, celebrada a Igualada, i que 
enguany –el passat 2 d’octubre- va arribar 
a la 6a edició, i que ha esdevingut un 
referent per a tot el sector. També són 
destacables els “llibres de les plantes 
silvestres comestibles”, una col·lecció per 
donar a conèixer les espècies silvestres 
comestibles i els seus usos; el “Calendari 
del Bon Consumidor”, del qual enguany 
serà la quarta edició; i la comercialització 
de les llavors d’espècies silvestres 
comestibles i varietats tradicionals, per 
tal que tothom qui ho desitgi les pugui 
cultivar.

EIXOS ESTRATÈGICS
Per tal d’assolir els objectius generals 
del Col·lectiu Eixarcolant treballem en 
10 eixos estratègics, entre els quals 
destaquen la recerca, la divulgació, la 
dinamització territorial, la recuperació, 
conservació i comercialització de llavors 
de plantes oblidades, i també l’eix 
alimentació. 

És precisament en relació a aquest 
darrer eix que disposem (a la seu central 
del Col·lectiu Eixarcolant, situada al 
poble de Jorba, Anoia) d’un obrador 
experimental, un forn de llenya i un 
punt de venda per demostrar que amb 

les espècies silvestres comestibles i les 
varietats tradicionals es pot elaborar un 
amplíssim ventall de productes bons, 
saludables, i veritablement sostenibles, 
que reverteixen positivament en el 
territori i en el benestar de totes i tots. 

Queda encara un llarg camí per recórrer, 
però en aquests darrers cinc anys hem 
fet passos significatius que ens permeten 
seguir creient que un altre model de 
producció, distribució, i consum d’aliments, 
i de desenvolupament socioeconòmic, no 
només és imprescindible sinó que també 
és possible.

 u Col.lectiu Eixarcolant

Sortida de camp per identificar plantes silvestres 
comestibles. Foto: Col·lectiu Eixarcolant

El Col·lectiu Eixarcolant és una entitat i cooperativa sense ànim de lucre, 
nascuda el 2016, que té per objectiu fomentar un model de producció, 
distribució i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més 
sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies 
silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

Els objectius del col·lectiu Eixarcolant

Cal Bernat, seu d’Eixarcolant a Jorba
Foto: Col·lectiu Eixarcolant

Una petita mostra gastronòmica. 
Foto: Col·lectiu EixarcolantImatge d’una jornada de tast de plantes comestibles. Foto: Col·lectiu Eixarcolant
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La nostra mirada de vegades cerca el mirall per assegurar-nos 
que la imatge que donem és la que personalment creiem que 
donem. Ultra el narcisisme i els seus excessos, de vegades la 
mirada reflectida també ens reporta coses que ni som capaços 
d’albirar, i per tant, no podem acceptar. Per aquest motiu, com 
que no sóc economista ni gestor aeroportuari, goso desafiar 
l’esguard dels què des del poder, però igualment des de la 
ignorància ambiental més superlativa, consideren la llacuna de 
la Ricarda com una bassa artificial d’ànecs que es pot suprimir. 
Aquest exercici ens proporciona una visió simètrica a la 
dessecació de l’aiguamoll per allargar una pista preexistent del 
Delta del Llobregat i bastir el camp aeri d’una tercera terminal 
(tot i que ja en tenim dues).

Aquest mirall intercalat al davant dels profetes del ciment em 
porta a proposar amb el mateix poc rigor i barra que ja és hora 
de desmantellar íntegrament l’aeroport del Prat de Llobregat, 
cosa que crearà també molts llocs de treball. Les empreses que 
ara aposten pel contrari, seran les mateixes que en resultaran 
adjudicatàries. Els mil i escaig de milions d’euros de cost 
previst per a l’ampliació amb aquesta solució serà menor i es 
podran destinar en part a millorar els sous dels nostres sanitaris 
(per exemple). Barcelona sempre serà una ciutat provinciana i 
mai no podrà competir amb Madrid. Per tant, acabarem amb 
una despesa molt gran de manteniment. Els ciutadans anirem 
allí amb l’AVE (que cal amortitzar perquè certament és caríssim) 
i agafarem els vols. De pas, restaurarem tota la zona humida 
prèvia als camps d’aviacions dels anys 20 i reapareixeran la 
Volateria, La Roberta, l’Illa i el Pas de les Vaques per a ús i 
gaudi dels veïns (amb els llocs de treball necessaris també 
per l’obra). Una proposta simètrica que manca de seriositat 
i contenint diverses mentides com a punt de partença, però 
que ens interpel·la sobre el dolorós tabú polític (i econòmic): 
segueix essent absurd competir en infraestructures amb la 
capital de l’Estat. A més, ampliar amb quin objectiu? Dur més 
turistes a Barcelona? I un altre afer punyent: no ens queixem 
amargament del centralisme madrileny? Doncs pot ser que ens 
llambreguem també al mirall des dels altres aeroports catalans. 

Després estan els aspectes ambientals ben coneguts pels 
lectors d’aquesta revista i socis de DEPANA: Què explicarem 
als nostres joves? Que està bé ser ecologistes amb un lloc 
ben llunyà com l’Amazònia? Perquè a casa, la pela és la pela... 
Donarem lliçons de sostenibilitat anant amb patinet elèctric per 
la terminal? La nostra lluita contra el canvi climàtic es limitarà 
a obligar els nostres diputats a anar en bicicleta al Parlament? 
Muntarem un servei d’autobusos d’hidrogen a la terminal 3 per 
a què s’hi pugin els ocells en migració i s’estalviïn 150km de 
trajecte fins al delta de l’Ebre? 

Espero que alguna institució pública tingui el cap sobre les 
espatlles per desestimar aquesta sortida en tromba de tot 
el sector del fonamentalisme del creixement que just acabat 
l’estat d’emergència ha generat aquest fals debat. Bàsicament 
estem comprometent quelcom que hem de començar a 
assumir: no som ningú per destruir el patrimoni que hem 
rebut dels nostres avantpassats. Som simples dipositaris que 
el transmetrem a les futures generacions i així successivament. 
Es tracta que durem com a civilització però, sobretot, com a 
espècie. Altrament escurcem la nostra viabilitat.

uLluís-Xavier Toldrà

EN CONTRA
EMMIRALLATS 

Foto: L’ampliació de la tercera pista es menjarà La Ricarda.
Cortesia de l’Associació Veïns de Gavà Mar


