DENÚNCIA DEL GEPEC
Dijous, 13/06/2019

GEPEC denuncia una tala de bosc
protegit al Parc Natural del Ports
El GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia que el Departament
d’Agricultura està tallant un bosc protegit del Parc Natural dels Ports
infringint els condicionants ambientals marcats pel mateix Parc Natural.
El GEPEC-Ecologistes de Catalunya porta el cas a la Fiscalia de Medi
Ambient.

Des de fa uns dies a la zona de la Font Ferrera, prop del refugi del mateix nom, al terme municipal de La Sénia i dins els límits del
Parc Natural dels Ports, s’hi porta a terme una tallada forestal que està afectant un bosc de gran valor natural.
Al tractar-se d’un bosc situat dins d’un Parc Natural la llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals, indica que l’òrgan gestor de
l’espai protegit haurà de fer un informe on indicarà si és favorable a l’actuació, en aquest cas una tallada forestal, i les condicions que
s’han de complir. Aquests informes, que pretenen salvaguardar els valors ambientals dels espais protegit, són d’obligat compliment.
La tallada a la Font Ferrera es fa en un bosc públic, d’alt valor ecològic, propietat de la Generalitat de Catalunya. Donat que és el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) el que té a Catalunya les competències en matèria forestal, és
aquest qui decideix si cal tallar o fer altres actuacions en els boscos públics. En aquest cas, però, el DARPA ha de complir allò que hagi
marcat el Parc Natural dels Ports en el seu informe.
Una vegada més, i com ja ve essent habitual a les Terres de l’Ebre, els Serveis Territorials del DARPA han autoritzat una tallada que
incompleix totalment l’informe preceptiu del Parc Natural, obviant tota consideració d’espai protegit del bosc afectat i afectant de forma
molt greu a espècies protegides de fauna i flora i a la preservació del mateix Parc Natural.
Una de les condicions genèriques que va indicar el Parc Natural dins el seu informe (informe tècnic 17/18) és que havia de ser el
personal de l’administració (personal del DARPA i del mateix Parc Natural, treballant conjuntament) els que havien de marcar
prèviament els arbres que es podrien tallar i els que no, per tal de salvaguardar els de major interès ecològic i per tal de poder garantir
que es minimitzaven els impactes ambientals de la tallada. El DARPA, fent cas omís d’aquesta condició, ha decidit que sigui la mateixa
empresa talladora qui decideixi quina arbres seran tallats i quins seran respectats, primant l’interès econòmic de la tallada enfront de
l’interès ambiental del bosc. A més, essent l’empresa talladora qui decideix quins arbres talla i s’emporta del bosc, sense cap control

per part de l’administració, tampoc es pot garantir que no es tallarà més arbres dels que l’administració ha decidit. En aquest cas el
Parc Natural va marcar que el màxim de fusta que es podria extreure del bosc s’havia de situar entre els 1.444 i els 1.625m3
Un altre aspecte important és que el Parc Natural ha marcat unes zones on no es pot fer cap treball forestal ni permetre l’entrada de
les màquines per tal de evitar problemes d’erosió ja que són zones d’elevat pendent. Novament el DARPA, obviant aquest informe del
Parc Natural, ha permès que aquestes zones, de fort pendent, siguin tallades i que hi accedeixin les màquines, afectant molt greument
al sòl.
Un tema especialment delicat és el que fa referència a la presència de espècies de flora estrictament protegides, amenaçades o
d’interès biogeogràfic. Es tracta de 8 espècies de plantes que el Parc Natural indica que no podran ser ni afectades ni es podrà alterar
l’hàbitat on viuen. Per tal de garantir aquesta conservació el Parc Natural indica en el seu informe els mesos en que no es poden fer els
treballs forestals, també indica que, abans d’iniciar cap actuació, s’hauran de delimitar els sectors on estan presents aquestes plantes
per tal de no realitzar-hi cap treball forestal. Novament el DARPA, fent cas omís a aquestes indicacions, ha permès treballar en l’època
prohibida i en els espais on són presents aquestes espècies afectant-les molt greument.
Una de les espècies a preservar és el grèvol (Ilex aquifolium). En l’informe del Parc Natural s’indica que no es podrà ni tallar ni
desarrelar ni modificar l’hàbitat on viuen. En contra del que marca l’informe del Parc Natural i el que indica la normativa vigent, molt
individus han estat il•legalment tallats o aixafats pel pas de la maquinària.

Altres espècies protegides són petites plantes com és el cas de Pyrola secunda i Pyrola chlorantha. En el cas d’aquestes plantes
l’informe del Parc Natural indica que aquestes no es podran destruir, mutilar, tallar o arrencar, que no s’alteraran els seus hàbitats ni
afectaran negativament les seves poblacions. Per tal d’evitar aquests impactes diu que la intervenció sobre el bosc no es podrà fer
durant el període de floració i fructificació d’aquestes plantes, que es situa entre juny i agost. Així doncs queda clar que no autoritza els
treballs en la zona on es troben aquestes espècies en el període de temps que va des del mes de juny fins agost. Novament el DARPA,
fent cas omís a les condicions marcades des del Parc Natural, autoritza que els treballs forestals s’iniciïn a començaments de juny
afectant a les espècies protegides.
Totes aquestes greus afectacions a flora protegida vulneren allò que marca el Parc Natural en el seu informe tècnic 17/18, infringeix
allò que marca el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, el decret 328/1992, de 14
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, l’Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la
flora autòctona amenaçada a Catalunya, entre altra normativa
Un altre aspecte a tenir en compte és que el Parc Natural recomana que els treballs no es portin a terme durant el període comprès
entre el 21 de març i el 31 de juliol ja que els ocells estan criant i la tallada podria afectar a molts nius amb ous i pollets. Novament el
DARPA, fent cas omís a aquestes indicacions, autoritza la tallada en plena època de reproducció, cosa que provocarà la mort de molt
pollets d’ocells, la majoria pertanyents a espècies protegides.
Molts altres són els incompliments en aquesta tallada forestal respecte a les condicions marcades per part del Parc Natural. De fet es
pot afirmar que els treballs s’estan realitzant sense tenir en compte cap dels condicionants establerts a l’informe 17/18 del Parc Natural
i vulnerant totes i cadascuna de les condicions marcades des del Parc Natural, que, no oblidem, són d’obligat compliment.
No podem obviar que aquests treballs han estat autoritzats i són dirigits pel personal del DARPA, que està permetent tots aquests
incompliments d’allò que marca el Parc Natural en el seu informe i permetent infringir tot allò que marca la normativa vigent. Per tant és
el DARPA el responsable d’aquests incompliments, sense obviar, tampoc, les responsabilitats de l’empresa que està fent la tallada.
Aquest és un fet d’extrema gravetat que ha de comportar l’aturada immediata d’aquest aprofitament forestal, l’obertura d’un expedient
per aclarir els fets i la presa de decisions per depurar les pertinents responsabilitats. No podem oblidar que s’està afectant un espai
natural de protecció especial, concretament un parc natural, que s’està afectant a espècies de flora estrictament protegides, que s’està
afectant la nidificació d’espècies protegides, etc i que alguns d’aquests fets queden contemplats com a supòsits delictius en el Codi
Penal.

També greu és la implicació de
funcionaris de la Generalitat i altres
càrrecs públics en aquests fets. Cal
destacar i denunciar que l’incompliment,
per part del DARPA, de la normativa de
protecció de la natura és una constant a
les Terres de l’Ebre. També hem de
destacar que no és casualitat que, darrera
de tots aquests incompliments, hi trobem
molt sovint al mateix enginyer forestal,
funcionari dels Serveis Territorials del
DARPA a les Terres de l’Ebre. Tots
aquests fets i altres són abastament
coneguts pels superiors d’aquest enginyer
forestal havent optat per donar-li cobertura
i per no investigar ni demanar responsabilitats per les continuades irregularitats comeses en l’exercici de les seves funcions d’enginyer
forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre.
Un fet que també cal denunciar és, que mentre que altres administracions públiques han tramès al GEPEC-EdC la informació que
sobre aquesta tallada hem sol•licitat, la Delegació Territorial del DARPA a les Terres de l’Ebre ha preferit no donar aquesta informació i
contestar amb el silenci a les nostres demandes.
Davant de tots aquests fets, que considerem d’extrema gravetat, el GEPEC-EdC presentarà els propers dies denúncia per aquests
fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona per tal que investigui els fets i per tal que es depurin les
possibles responsabilitats penals.
Per altra banda des del GEPEC-EdC ja hem presentat denúncies davant els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat, que són els competents en els fets denunciats i davant el Cos d’Agents
Rurals. De moment no s’ha obtingut cap resposta a les denúncies presentades i els treballs forestals segueixen a bon ritme.
Dijous, 20/06/2019

Ratifiquem la denuncia sobre la
tallada al PN dels Ports

Davant les declaracions fetes pel Subdirector General de Boscos, arran de la denúncia del GEPEC-EdC per la tallada que el
Departament d’Agricultura està fent al Parc Natural dels Ports, des del GEPEC-EdC titllem de falsedats aquestes declaracions i ens
ratifiquem en tot el que hem denunciat.
Aquests dies s’han fet públiques les declaracions del Subdirector General de Boscos del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARPA) en què negava els fets denunciats per part del GEPEC-EdC sobre els incompliments dels condicionants

ambientals, marcats des del Parc Natural dels Ports, en la tallada forestal que el DARPA està fent al bosc públic de Refalgarí, a la zona
de la Font Ferrera, al terme municipal de La Sénia, dins el Parc Natural i que varen recollir molts mitjans de comunicació.
El Subdirector General de Boscos, en les seves declaracions, afirmava que el DARPA estava complint totes i cadascuna de les
condicions marcades des del Parc Natural i que la tallada es feia amb una total cura, per tal de no afectar a les diferents espècies que
el parc natural havia indicat que s’havien de preservar i que es complien les limitacions temporals i espacials marcades des del Parc
Natural.
Davant d’aquestes declaracions des del GEPEC-EdC ens reiterem en la nostra denúncia i reiterem que les declaracions del
Subdirector General de Boscos són totalment falses i interessades i que sols intenten netejar el nom del DARPA i dels responsables
d’aquest Departament relacionats amb els fets denunciats.
La denúncia feta per part del GEPEC-EdC es basa en fets reals i objectius, fàcilment comprovables i no en suposicions o
interpretacions. Les indicacions fetes des del Parc Natural són molt clares i concises i és molt fàcil comprovar si han estat acatades o si,
per contra, han estat vulnerades.
Una de les condicions genèriques que va posar el Parc Natural dins el seu informe (informe tècnic 17/18) és que havia de ser el
personal de l’administració (personal del DARPA i del mateix Parc Natural, treballant conjuntament) els que havien de marcar
prèviament els arbres que es podrien tallar i els que no, per tal de salvaguardar els de major interès ecològic i per tal de poder garantir
que es minimitzaven els impactes ambientals de la tallada i que el màxim de fusta que es podria extreure del bosc s’havia de situar
entre els 1.444 i els 1.625m3.
En contra del que diu el Subdirector General cap arbre ha estat prèviament marcat i ha estat l’empresa la que està decidint quins
arbres talla i quins conserva. Aquest aspecte és fàcilment demostrable i no dóna lloc a interpretacions.
Pel que fa a les limitacions per tal de preservar el sòl i evitar problemes d’erosió, des del Parc Natural es delimitaven uns sectors on
no es permetia fer cap treball forestal ni l’entrada de maquinària. Comprovar si això s’ha acomplert o no és tant fàcil com agafar el
mapa, on es determinen aquests sectors i comprovar la seva situació. Aquí veiem que s’han produït tallades, obertura d’accessos per la
maquinària.... havent afectat, de forma greu el sòl i la vegetació d’aquests sectors i havent incomplert totalment allò marcat des del
Parc Natural.
Un altre aspecte a tenir en compte és que el Parc Natural recomana que els treballs no es portin a terme durant el període comprès
entre el 21 de març i el 31 de juliol ja que els ocells estan criant i la tallada podria afectar a molts nius amb ous i pollets. La tallada es va
iniciar els últims dies de maig i encara no ha finalitzat. No cal ser gaire intel·ligent per veure que s’està tallant en l’època en que el Parc
Natural va indicar que s’havia d’evitar per tal de no afectar a la cria dels ocells.
Pel que fa a la conservació d’espècies de flora protegida el Parc Natural identifica 8 espècies de flora estrictament protegides,
amenaçades o d’interès biogeogràfic que no poden ser afectades amb els treballs. En alguns casos marca limitacions espacials i en
altres limitacions temporals. Per exemple, per preservar dues petites plantes (Pyrola secunda i Pyrola chlorantha), indica que, donat
que es troben repartides per bona part de la zona afectada pels treballs forestals, aquests s’han de fer fora del període de fructificació i
floració d’aquestes espècies, que es situa entre el període de juny a l’agost. Novament no cal ser gaire espavilat ni intel·ligent per veure
que els treballs s’estan desenvolupant en el període en que el Parc Natural va dir que no es podien fer aquests treballs.
Si ens fixem en un altra espècie vegetal, el grèvol, a l’informe del Parc Natural s’indica que, al ser espècie protegida, no es podrà
tallar ni arrencar cap exemplar ni alterar les zones on aquesta espècie es troba. Sols cal visitar la zona per descobrir molts exemplars
que han estat tallats, altres xafats pel pas de la maquinària o triturats per l’efecte de la màquina utilitzada per esmicolar la brancada.
Aquests novament són aspectes fàcilment observables i, per tant, demostrables.
Tota la resta de condicionants ambientals, marcats des del Parc Natural, també han estat vulnerats en la tallada i sols visitant la zona
es comproven aquestes reiterades vulneracions. Així doncs és fàcilment demostrable que totes les declaracions fetes pel Subdirector
General de Boscos són falses, fet especialment greu provenint d’un alt càrrec de la Generalitat.
Un altre aspecte a destacar és allò que afecta a l’enginyer forestal dels Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l’Ebre,
encarregat de la direcció, autorització i control d’aquesta tallada. Davant de les denúncies fetes pel GEPEC-EdC el mateix Subdirector
General deia que aquesta persona era un “gran professional amb una gran trajectòria”
Aquest enginyer forestal és el mateix que l’any 2016 va permetre, en un altra tallada, en un bosc públic en un sector proper, que
l’empresa Monroyo S.L, que era la que feia la tallada, també incomplís els requisits marcats des del Parc Natural, provocant uns
problemes ambientals de primer ordre. En aquells cas un d’aquests requisits que establia el Parc Natural era que la fusta tallada no
podia romandre al bosc i que, per tal d’evitar plagues forestals, s’havia de retirar un cop tallada.
Per tal d’afavorir els interessos i beneficis econòmics de l’empresa, que havia de pagar per la fusta pública en funció del seu pes a
l’entrar a la planta de l’empresa, es va permetre que deixés la fusta apilada a la muntanya per tal que perdés aigua i així peses menys i,
en conseqüència, l’empresa pagués menys per la fusta pública que s’emportava. Això va provocar una plaga d’un escarabat del gènere
Tomincus (escarabat que necessita fusta morta i que després ataca als arbres vius). Aquesta situació va comportar molts esforços per
intentar controlar la plaga, a més es varen haver de tallar tots els arbres afectats per frenar l’expansió de la plaga. Aquesta segona
tallada fou adjudicada a dit a la mateixa empresa Monroyo S.L que havia provocat la plaga.
Així, enlloc d’expedientar i multar a aquesta empresa, per incomplir els requeriments del Parc Natural i provocar una plaga forestal, se
la va premiar amb l’adjudicació de més fusta pública, augmentant així els seus beneficis econòmics.
Aquest enginyer forestal també està darrera de la pista forestal que es vol fer al cor de l’espai d’interès natural de la Serra del Cardó,
al terme municipal de Tivenys i que volia fer de forma il·legal, sense sotmetre el projecte a l’obligat tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental. Des del GEPEC-EdC vàrem poder aturar l’entrada de les màquines pocs dies abans de començar les obres. Fins el moment
aquestes obres estan aturades.
Aquestes i moltes altres actuacions formen part del currículum d’aquests enginyer forestal, defensat pel Subdirector General de
Boscos. Tots aquests fets i altres són abastament coneguts pels superiors d’aquest senyor, havent optat per donar-li cobertura i per no

investigar ni demanar responsabilitats per les continuades irregularitats comeses en l’exercici de les seves funcions d’enginyer forestal
del DARPA a les Terres de l’Ebre.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Reus, a 19 de juny de 2019
Dijous, 11/07/2019

Ecologistes de Catalunya respon a
declaracions de la Consellera Teresa Jordà

les

Resposta d’EdC a les declaracions de la consellera Teresa Jordà a “El matí
de Catalunya Ràdio” del dia 10 de juliol de 2019.

La Federació d’entitats Ecologistes de Catalunya (EdC) lamentem molt profundament les paraules de la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), Teresa Jordà, en l’entrevista en el programa “El Matí de Catalunya Ràdio” d’ahir, dimecres
10 de juliol.
Ens trobem molt en desacord i enutjats amb la visió que ha compartit sobre la problemàtica en termes de prevenció d’incendis i gestió
forestal, quan se’n ha parlat en relació a l’abandonament rural i el lamentable incendi dels passats dies al sud del país. Segons Jordà,
conservar el medi i la biodiversitat “està molt bé eh”, com ha repetit tres vegades, però no li sembla tant bé quan es tracta de protegir
espècies protegides per llei, en ocasions en què l’explotació forestal es veu frenada per aquesta causa, aparentment poc rellevant per
la Consellera. També ha parlat de la falta de dinamisme a l’hora d’obtenir les declaracions d’impacte ambiental per tal de fer “atacs o
neteges” als boscos. En la línia del seu discurs, ens preguntem si també li semblen una “absurditat absoluta” aquestes declaracions
d’impacte ambiental i preferiria procedir sense tantes traves ambientals.
Les diverses entitats d’EdC compartim les preocupacions en relació a problemàtiques com l’abandonament rural i el risc d’incendis,
però rebutgem culpabilitzar la conservació de la natura a aquestes problemàtiques. La solució no passa per desprotegir encara més
espais naturals i espècies amenaçades. El problema és de base i molt més complex, i no creiem que es puguin aconseguir millores
amb punts de vista com el que ha exposat la consellera Jordà. El missatge transmès en l’entrevista ha sonat retrògrade i una invitació a
incomplir amb la legalitat.
En l'entrevista la Consellera Jordà es posiciona en contra de totes les polítiques de conservació de la biodiversitat, els plans de
recuperació d'espècies amenaçades, les directives europees de conservació de les espècies prioritàries i dels espais naturals, les lleis
de conservació de la biodiversitat i, en definitiva, contra tot allò que pugui posar traves a l'explotació forestal que sembla ser una de la
prioritats màxima del Departament que dirigeix.
Aquest posicionament no és propi d'una persona amb les responsabilitats de Govern com té la senyora Jordà. Aquestes declaracions
no la fan mereixedora de seguir dirigint el Departament d'Agricultura ni de seguir formant part del Consell Executiu de la Generalitat.
Veiem també amb preocupació que el relat de la Consellera Jordà, en relació als incendis forestals, s’acabi convertint en una
d’aquelles mentides que, a base de repetir-les, acaben semblant realitats. No qualsevol treball en un bosc és prevenció d’incendis.
Massa sovint ens trobem actuacions forestals altament agressives, en les que s'incompleix tota la normativa de protecció de la
biodiversitat, executades sota la falsa excusa de la prevenció dels incendis forestals, justament el que ara la Consellera Jordà defensa
públicament. És el cas, per exemple, de la recent tallada forestal d'un bosc al Parc Natural dels Ports, a la zona de Refalgarí, vora el
refugi de la Font Ferrera, al terme de la Sénia (Montsià) que ha estat denunciat pel GEPEC-Ecologistes de Catalunya. Aquí el DARPA,

ha tallat un bosc públic protegit, propietat de la Generalitat, d'un altíssim valor ecològic, en contra dels criteris del Parc Natural i
infringint els seus informes, d'obligat compliment, afectant a espècies protegides de flora i fauna, tallant els arbres de major interès
econòmic (molts arbres de més de 200 anys) i desconfigurant l'estructura d'un bosc adult, preparat per poder superar els incendis
forestals, convertint-lo en un bosc feble i altament vulnerable als incendis. Novament, un fals argument d'actuacions per fer front als
incendis forestals, ha servit per justificar una actuació que sols ha perseguit treure la millor i major quantitat de fusta possible, a costa
d'uns elevats impactes ambientals i infringint la normativa.
Tampoc podem obviar de parlar d'un tema cabdal i de màxima importància, es tracta del destí de les ajudes, finançades en bona part
per Europa, anomenades subvencions a la gestió forestal sostenible, que serien una eina molt important per la realització de tasques
forestals sostenibles i que, en realitat, acaben finançant actuacions i projectes encaminats a l'extracció d'arbres de valor econòmic pel
sector de la fusta i la biomassa i l'execució d'infraestructures, sovint amb uns impactes ambientals severs i amb una finalitat més que
dubtosa, per sobre de la financiació d'actuacions de prevenció d'incendis forestals, de millora dels boscos, d'aconseguir boscos més
madurs i resistents al foc, etc.
La responsabilitat de no fer un pla d'inversions en la millora de l'estat dels nostres boscos és un frau a Europa i una greu
irresponsabilitat del Departament d'Agricultura on, a més, la participació ambiental i científica, en aquests projectes d'inversió pública,
és del tot rebutjada, incomplint la normativa bàsica de participació social.
Per tots aquests fets i per les greus declaracions de la Consellera Jordà, demanem la seva dimissió. En cas que la Consellera no
dimiteixi demanem que el President Torra la destitueixi de forma immediata. El Govern de Catalunya no pot seguir amb una Consellera
que crida a l'incompliment de la normativa de conservació de la biodiversitat i els espais naturals.
També ens manifestem en contra del traspàs de competències de medi natural al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, tal com demana l’actual consellera Jordà. No ens cansarem de reclamar la restitució d’un Departament de Medi Ambient,
amb competències plenes, com a única manera d’aconseguir un progrés en les polítiques ambientals, cada dia més prioritàries en el
món.
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC).
Dimecres, 10/07/2019

Denunciem treballs irregulars al bosc
de ribera al Torrent de Sant Marc
El GEPEC-EdC denuncia la destrucció del bosc de ribera del Torrent de Sant
Marc a la comarca del Baix Penedès
Des de GEPEC-EdC denunciem que els
passats dies 9 i 10 de Maig una empresa,
contractada per l'ACA (Agència Catalana de
l'Aigua), va dur a terme una actuació
indiscriminada i gratuïta d’eliminació de la
vegetació de ribera i alteració de la llera del
Torrent de Sant Marc, al límit entre els
municipis de Llorenç del Penedès i Sant Jaume
dels Domenys, a la comarca del Baix Penedès
Aquests treballs varen afectar de forma
important un espai de gran interès natural en
plena època de reproducció d’espècies, moltes
d’elles protegides. Aquesta actuació ha
provocat uns importants danys sobre el bosc
de ribera, s’ha tallat de forma indiscriminada
tota la vegetació del torrent de gran interès
ecològic. S’han tallat els escassos àlbers que queden a la zona i eliminat la resta de
comunitats vegetals lligades als sistemes fluvials, de gran valor ecològic.
A banda de l’afectació sobre la vegetació s’han afectat a moltes espècies animals.
La zona afectada és un corredor ecològic molt important on hi trobàvem una gran
biodiversitat.
Durant aquesta actuació es varen tirar a terra bona part dels arbres on s’ubicaven
els nius d’espècies d’ocells com el picot garser gros. També s’ha constatat que s’han
tirat a terra els nius de diverses espècies d’ocells fringíl·lids i que s’ha afectat a la
zona de cria d’una parella d’aligot comú, ocell rapinyaire que, com tots els
rapinyaires, és una espècie protegida, que feia niu a l’àrea d’afectació. Fins i tot es
va poder localitzar un exemplar de serp verda, espècie de rèptil protegida, tallada per
les motoserres.

En el moment de personar-se alguns membres del GEPEC-EdC, per tal de comprovar quin treballs s’hi estaven portant a terme, es
va poder certificar que el personal que feia els treballs no duia els permisos i autoritzacions necessaris per fer aquesta actuació. A
més el Cos d'Agents Rurals desconeixia l’inici de l'actuació, tot i que l’empresa els hi havia de comunicar abans d’iniciar cap tipus de
treball a la conca del Torrent de Sant Marc. Ni tan sols el propietari de la finca, que es troba al costat del torrent i que seria afectada
pels treballs, en tenia cap tipus de coneixement. Tampoc foren informats els municipis afectats. Cal tenir en compte que el Torrent de
Sant Marc és zona de domini públic hidràulic (terrenys públics la gestió dels quals recau l’ACA).
Des del GEPEC-EdC trobem totalment injustificada aquesta actuació, tant per la forma, el procediment, com pel fet que s’ha executat
en plena època de reproducció de la fauna.
És indignant veure com l'ACA, així com el Departament de Territori i Sostenibilitat, deixen en mans de qualsevol empresa la gestió de
les nostres lleres públiques i dels nostres espais naturals, sense cap mena de control tècnic, ni supervisió per part de l’administració.
Trobem molt greu la impunitat amb que actuen algunes administracions i empreses contractades amb diners públics, que actuen
sense tenir en compte les lleis de protecció de la fauna i flora, afectant a espècies protegides i a espais naturals d’alt interès ecològic,
sense que això comporti assumir cap mena de responsabilitat, tot i actuar en contra del que dicta la normativa.
És molt greu que la Generalitat de Catalunya, que hauria de ser la primera en vetllar pel compliment de la normativa de protecció de
la fauna i flora, sigui la primera en incomplir-la. No podem oblidar que l’ACA, tot i que Agència pública, depèn orgànicament del
Departament de Territori i Sostenibilitat, justament el departament encarregat de vetllar per la protecció dels espais naturals i la
biodiversitat.
Des del GEPEC-EdC volem concloure aquesta nota de premsa reiterant que novament l’ACA ens ha demostrat que, lluny d’esser
aquella agència preocupada en una gestió sostenible i respectuosa de les lleres fluvials, espais de gran importància ecològica,
novament actua demostrant esser un dels seus principals problemes. Aquest és un tema greu que ha de ser analitzat i corregit pels
màxims responsables del nostre Govern encarregats de vetllar per la conservació dels nostres espais naturals.
Per ampliar informació podeu contactar amb Marc Majem: 677830166.
Dijous, 04/07/2019

La gestió forestal sostenible
Actualment es palesen molt importants, molts i diversos i, inqüestionables els
beneficis d'una gestió dels nostres boscos mitjançant una explotació responsable
d'aquest ingent recurs natural a la Catalunya més mediterrània
Incendi forestal a El Perellò, juny 2019

Ja fa més de mitja vida, més de 30 anys, que un vell amic, en pau
descansi, sempre deia “el foc no és la malaltia, sinó el símptoma que la posa
en evidència”. En aquells temps vam escriure plegats molts i molts articles
relativitzant el concepte de “bosc brut” enfront les tesis de silvicultura
dominants de l’època -tradicionals al famós ICONA franquista-, segons les
quals s’havia d’estassar tot l’estrat arbustiu dels nostres boscos per a
superar els incendis forestals.
Nosaltres reivindicàvem el valor del sotabosc viu per a conservar el sòl i
mantenir els fongs, retenir l’aigua de les fonts, proporcionar l’ambient
nemoral d’ombra, frescor i humitat, el seu paper com a reservori de
biodiversitat i, dels petits plançons d’alzines, roures, marfulls, llentiscles i
murtres, cirerers i arboços, serveres i moixeres, blades i aurons, etc., com a
reclutament, proppassats els anys, garants de futurs alzinars, rouredes i màquies.
Encara avui en dia però, cal tornar a clamar, una i altra vegada, que “els focs s’apaguen a l’hivern” i, fer saber: costa el mateix -molt
semblant- de gestionar com cal una hectàrea de bosc que una hora de vol d’helicòpter bomber, amb la benentesa és clar, que en el
primer cas són recursos ben invertits i en el segon diners que es dissipen. En aquest sentit, les aclarides selectives es presenten com
l'eina adient per abastar alhora els objectius de:
1.-Prevenció d'incendis
2.-Maduració i millora ecosistèmica
3.-Font d'energia, llenya i biomassa, fusta
4.-Font d'ocupació.
5.-Font econòmica
Això, s'assoleix eliminant selectivament -i aprofitant- els pins joves, malforjats o atapeïts i altres espècies pròpies de les pinedes i
brolles, tot respectant els peus més vells i les espècies pròpies de l'alzinar, la roureda, la màquia.. Es tracta doncs d'envellir la pineda
per a potenciar l'alzinar (i rouredes o màquies), aquesta una comunitat vegetal més madura, més estable i menys piròfila.
Un procés que, de manera natural, lenta, però perseverant, ens duria altra vegada als boscos que antigament poblaven la zona
mediterrània després de segles de sobreexplotació i ara abandonament, on les pinedes, pioneres en la recuperació del terreny forestal,
transitòriament han ocupat gran part del territori.

Malauradament al nostre país és massa habitual que en les actuacions forestals s'imposin els criteris productivistes i econòmics per
sobre dels objectius de conservació, millora ecològica i prevenció d'incendis. Per exemple, talant en escreix els arbres més grans i vells,
inversemblantment: acaparant lo bo i millor per a després sovint fer-ho miques en estelles.
En general, esdevenen intervencions on l'aclarida massa intensa i agressiva suposa un increment de la insolació i dels efectes nocius
del vent, lligat a un empobriment ecològic (davallada de la humitat, ombra i frescor, i desaparició d'espècies de creixement lent de
l'alzinar, de fongs..), afavorint altra vegada el creixement de la vegetació piròfita, és a dir, perdurant les pinedes sempre joves i, els
incendis recurrents!
Cal doncs d'una vegada per totes una nova política forestal, ambiciosa i decidida, que planifiqui, organitzi i que vetlli per intervenir
sempre en els boscos arreu del país:
-Amb el màxim nivell de selectivitat possible quant les espècies potencials i climàciques, les classes d'edat, la diversitat i la irregularitat
ecosistèmica..
-Sense superar el llindar màxim d'intensitat per a no alterar el microclima de la zona, pel cas, de forma que persisteixin les comunitats
de fongs..
-Que els treballs forestals siguin el màxim de curosos de no ferir o malmetre la vegetació romanent, no compactar ni alterar el sòl,
respectar els períodes vitals per a la fauna i determinades condicions particulars per a espècies sensibles concretes.
-Assolint un paisatge final amb la màxima heterogeneïtat de rodals, configurant un mosaic final d'ambients que entretingui el foc i
enriqueixi l'ecosistema: des de clarianes dallades i llaurades, algunes sembrades amb adobs verds, a sectors intactes, santuaris i
refugis estratègics, també àrees de baixa combustibilitat mantingudes amb l'ajut de pasturatge.
-Amb la periodicitat precisa, en els moments convenients, amb les fases necessàries.
Som en una situació crítica en l’autosuccessió natural de brolles i pinedes vers alzinars, rouredes i màquies. Calen anys per a superar
aquestes fases de transició, que poden allargar-se més d’un segle. Però podem fer del problema, el foc, l’oportunitat: administrant
eficaç i eficientment aquesta important font d’ocupació, font d’energia i font econòmica. Millorant ecològicament els boscos, accelerant
la maduració ecosistèmica, i així recuperar, quan abans millor, els alzinars i rouredes ancestrals (...) que saltironava aquell esquirol
romà tot creuant la península Ibèrica. Serà possible si sabem, volem, organitzar-ho bé.
Si aleshores, ja en democràcia, la classe política hagués fet cas del que deia l’estament científic, biòlegs, ecòlegs forestals i botànics,
segurament ara ja no esdevindrien tants incendis forestals, amb tanta recurrència, amb tanta intensitat, ni tants de tantes dimensions.
No cal dir que, tenint present els més que probables escenaris de futur de crisi climàtica planetària, encara es fa més urgent la
determinació a actuar!
Finalment, per cert, també cal un aclariment essencial: que no s'ha pas de "plantar boscos" al nostre país, com massa sovint es diu,
sinó de millorar-los, madurar-los, naturalitzar-los, amb espècies autòctones, sobretot les rarificades i les d’interès estratègic per a la
fauna, eliminant és clar les al·lòctones invasores.
Toni Bara,biòleg
GEPEC/EdC
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans / Ecologistes de Catalunya

Hem confeccionat aquest document amb diversos textos extrets del web del Gepec.
En el primer es denuncia els treballs efectuats per tallar un bosc dins el Parc Natural dels
Ports sense complir les condicions imposades pel Parc Natural.
En el segon text es ratifiquen les denúncies dels fets davant les declaracions públiques del
Subdirector General de Boscos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARPA).
En el tercer, és la Federació Ecologistes de Catalunya la que respon a unes declaracions de
la consellera d´Agricultura sobre prevenció d´incendis i la gestió forestal de l´administració.
Un altre text és la denúncia d´una altra actuació en un bosc de ribera.
Finalment es completa amb un article d´opinió del biòleg del Gepec Toni Bara sobre la
gestió forestal sostenible.
Tot i que no es reprodueixen les paraules del Subdirector General de Boscos i de la
Consellera d´Agricultura, que ajudarien a aclarir la polèmica, sembla que el Gepec reclama
més rigor en el compliment de les condicions tècniques en les actuacions forestals de
l´administració. Es queixa de deixadesa de funcions de la conselleria, cosa que és podria
corregir si les empreses encarregades dels treballs tinguessin tècnics competents per poder
complir les condicions establertes.
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