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TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU PER ALS OCELLS
El dissabte, 10 de novembre, a les 10,30 hores, a la plaça de l´Ajuntament, es realitzarà un taller de construcció de caixes niu per als
ocells, organitzat per la nostra associació.
Es preveu la construcció de 45 caixes niu, de les quals 30 restaran per a la nostra entitat, per substituir les caixes niu velles instal·lades
al medi natural del nostre entorn.
S´obre un període d´inscripcions per correu electrònic, limitat a un màxim de 15 persones, fins el divendres, 9 de novembre, a l´adreça
següent:

ant.laformiga@gmail.com
Els participants tindran el dret d´emportar-se una caixa niu. Els participants no membres de l´ant, si volen endur-se una caixa niu,
hauran de fer un donatiu de 10 euros pel material.
Tot el material, les peces de fusta, ja tallades a mida, claus i ganxos els posarà l´entitat, excepte l´eina, un martell, que cadascú
s´hauria de portar de casa. S´ha ideat el sistema per a que
sigui molt fàcil la construcció. Totes les peces estaran
marcades i indicats els punts on cal clavar els claus.
Abans del muntatge es donaran les instruccions i s´anirà
donant consells i ajudant als participants.
Les persones menors d´edat que hi vulguin participar
hauran d´anar acompanyades d´una persona adulta.
L´ANT no es fa responsable de qualsevol lesió que es
produeixi durant l´activitat del taller.
Abans de procedir al muntatge de les caixes niu,
s´explicaran els objectius que es pretenen amb la
col·locació de les caixes niu i les diverses activitats de
seguiment i control que es realitzen durant l´any.
Primer es substituiran les caixes velles per les noves, i
cada any, abans de la temporada de nidificació, es
netegen i, més tard, es realitzen un parell de controls de la
nidificació.
Un altre objectiu del taller es demanar als participants
que també col·laborin en les tasques de manteniment,
neteja i seguiment de l´ocupació de les caixes niu.

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Amb el número 198 dins de la Col·lecció Documents d´ant,
acompanyem aquest full informatiu del document que porta el
títol “Una història a Trieste”.
Per confeccionar aquest document hem utilitzat un article
extret del web del CREAF de Francisco Lloret, professor
d´Ecologia a la UAB.
Aquest article fa memòria d´una repoblació forestal sobre
una zona de sòl càrstic a finals del segle XIX. És un exemple
de com la humanitat modela el paisatge. Primer es va provocar
la desertització amb la sobreexplotació forestal i després la
reforestació. Acaba descrivint diverses problemàtiques que
afecten aquests boscos en l´actualitat.
Com que s´il·lustra aquest article amb unes fotografies dels
boscos de Poblet, un altre exemple, a Catalunya, de
reforestació, ens ha semblat interessant complementar el
document amb informació sobre aquest projecte de repoblació
forestal realitzat a començaments del segle XX.
Hem extret del web El bosc de Poblet
( http://webfacil.tinet.cat/mapaweb.do?id=36&urlweb=boscpo )
un fragment del capítol “De la desamortització de 1835 fins al
segle XX ) i el capítol “La reforestació i gestió al s.XX”
Al capítol “De la desamortització al segle XX” es diu:
El reusenc i gran protector del monestir, Eduard Toda i Güell, en
una visita realitzada l'any 1869 fa la següent descripció del bosc:
"Nosaltres veiérem per primera vegada el bosc de Poblet en 1869; es
a dir, contemplaren les roques nues on havia estat, i els xeragalls
convertits en torrenteres per falta de vegetació, ja que els arbres
havien desapareguts tots".

A continuació reproduïm el capítol esmentat.
La reforestació i gestió al s.XX
El bosc de Poblet gestionat per l’Estat
Amb el nou segle, l’any 1901 neix el “Servicio Hidrologico-Forestal”
que serà l’encarregat de portar a terme la repoblació d’aquest bosc
sota la direcció de l’enginyer de monts Josep Reig.
A partir de les primeres repoblacions, les més importants, de principis
de segle i fins el traspàs de competències a la Generalitat de
Catalunya l’any 1980, la gestió del que es denomina “Monte Poblet”
anirà a càrrec de l’Estat. Podem dir que va ser encertada i que va
produir els resultats que avui en podem gaudir, si bé aquest darrers
25 anys en que la gestió ha estat de la Generalitat la feina feta ha
estat irrellevant.
Una de les primers actuacions d'aquest nou servei a Catalunya, és
la reforestació de la conca alta del Francolí, i en concret el Monte
Poblet. El 2 d'abril de 1904 és aprovat per Reial Ordre un estudi del
Monte Poblet realitzat per la 1ª Sección de la IV División HidrológicoForestal encarregada de la repoblació d’aquesta zona. En l’estudi es
suspèn la pastura de 700 cabres, 1300 ovelles i 30 vaques que
pasturaven en la zona i tan sols deixa l'aprofitament de llenyes al veïns dels pobles de Vimbodí, Montblanc i Rojals, pels drets percebuts des de feia
molt de temps en les concòrdies amb el monestir.
Les tasques de repoblació del bosc estan dirigides per l’enginyer Josep Reig i són declarades d’utilitat pública pel Real Decret del 3 de març de
1905. Aquestes comprenen una superfície de 2.135 hectàrees que ocupa el "Monte Poblet" i consten de la repoblació de 1.600 hectàrees per mitjà de
l'arrabassament del bosc baix, acompanyat per repoblació artificial de pinastre (Pinus pinaster), pi pinyer (Pinus pinea) i pi blanc (Pinus halepensis),
especialment en els barrancs de la Pena i els Torners. Els arrabassaments es practiquen sota el concurs dels veïns de Vimbodí, Montblanc i Rojals
que tenen dret a l’ús gratuït de la llenya. Aquests tallen i aprofiten la llenya sota la direcció i vigilància dels guardes de la Divisió, fent-se així compatible
l’ús del dret dels veïns amb la millora del bosc.
S’efectua la neteja de matolls i arbres defectuosos en les 535 hectàrees restants, que estaven regularment poblades de pins, amb la finalitat de
facilitar la regeneració natural.
També en aquest període es comença la construcció d’una xarxa de camins forestals, 36 Km en total, que són els que podem trobar actualment.
També es fan 12 Km de senders i es comença la construcció de les tres cases forestals, a més de 7 refugis a les vores de les pistes que
serveixen de suport als treballs que es realitzen dins del bosc.
Dues de les cases forestal , la Pena i el Titllar, són construïdes en els llocs on havia hagut les antigues granges del monestir. Concretament en la
Pena, els terrenys han de ser expropiats el 19 de novembre de 1906 al seu propietari el Sr. Ramon Guasch, veí de l'Espluga. La importància que
aquest lloc de la Pena té pel "Servicio Hidrologico-Forestal" és rellevant, doncs considera aquest paratge com un lloc possible de ser declarat "Parque

o sitio Nacional" donant-li un caràcter proteccionista molt elevat, i així ho fa constar en l’inventari del "Monte Poblet" de l’any 1924, encara que aquesta
declaració no va arribar a ser feta mai pel govern.
Un altre motiu pel qual interessa la compra de la finca de la Pena és la gran quantitat d’aigua que hi ha. Prové de la font del Deport i els ha de ser
útils per la construcció d’un important viver de planta forestal als terrenys al voltant de la casa forestal. Així, aquesta casa forestal es converteix en la
més gran i important de totes i es la utilitzada pel Sr. enginyer Josep Reig. Abans, però, mentre aquesta casa està en construcció és rehabilitat l’antic
pou de glaç proper a la Pena com a casa resident de l’enginyer, modificant-se totalment la seva antiga utilitat de pou de glaç.
L’altra casa forestal que aprofita el lloc d’una antiga granja és la del Titllar. Situada al capdamunt d’aquest barranc i on també es va fer planter de
plantes forestals per futures repoblacions. Molt del planter que es produïa en aquests vivers era portat a altres indrets del país per repoblar,
especialment cap el Pirineus.
La casa forestal de Castellfollit va ser construïda en l'indret anomenat les Fontades. Va ser escollit com un lloc estratègic i per l’abundància d’aigua.
A les cases forestals també hi vivien els tres guardes forestals amb les seves famílies, més un altre de suport, als estius, per controlar possibles
incendis forestals.
Aquesta important obra de repoblació del bosc de Poblet de principis de segle va ser acuradament plantejada per a la recuperació de la cobertura
vegetal de tot el bosc. Es va imposar un vedat de 20 anys en tot el bosc públic per tal de facilitar la regeneració complerta. Es va deixar tan sols
l’aprofitament de llenyes procedents de neteges i aclarides als pobles amb drets sobre el bosc: Vimbodí, Montblanc i Rojals, i no deixant entrar cap
mena de bestiar a pasturar fins l’any 1919.
Després de la gran obra de repoblació del bosc de Poblet, la 1ª Sección Hidrologico-Forestal continuà amb les tasques de manteniment i construcció
de les pistes forestals que havien de servir per a la comunicació de tot el bosc amb l'estació de tren més propera, la de l'Espluga de Francolí, a uns 4
quilometres de distància, lloc on havia de ser destinada la fusta que s’extragués de futurs aprofitaments.
L'any 1919, l'estat del bosc ja recomana poder-ne fer ús per la pastura. Es reprenen els aprofitaments de pasturatge i es deixen entrar dins del bosc
1000 caps d'ovelles.
Abans, però, d'efectuar cap tipus d'aprofitament de la fusta, es realitza l'any 1924 l'alçament d'un plànol topogràfic i un inventari d’existències.
Els únics pobles als qui l'Estat reconeix el dret a la servitud de llenyes són : Vimbodí, Montblanc i Rojals i sempre única i exclusivament sobre llenya
morta o arbustos, ja que ni en l'època de major concessions mai se'ls va reconèixer cap dret sobre arbres de peu ni sobre l'entrada de ramats per
pasturar. Per tal de ser complerts aquests drets la 1ª Sección Hidrológico-Forestal instaurà una bona guarderia que feia complir rigorosament els plans
d'aprofitaments assenyalats.
Als anys 1936-39, el control sobre el bosc disminueix a causa de la guerra civil espanyola. Altre cop es fan abusos dins del bosc, si bé no de gran
importància.
Després de la guerra civil el Ingeniero Jefe de la 1ª División Hidrológico-Forestal és l'enginyer Josep M. Coll i l'enginyer encarregat del Monte Poblet
és Fernando Jaime Fanlo. Ell serà l'encarregat d'elaborar l'any 1946 el projecte d'ordenació del "Monte Poblet" per un període de 15 anys. En aquest
projecte, fet d'aco rd amb les instruccions aprovades per Real Ordre de 27 de gener de 1930 sobre el boscos, s'ordena l'explotació que ha de rebre
aquest bosc durant els pròxims 15 anys. S'ha de dir que aquest ha estat l'únic pla seriós d'ordenament del bosc de Poblet, ja que passats aquests
anys, l'any 1967 es realitza el projecte de primera revisió d'aquest pla, però aquest no es porta a terme. També cal dir però, que els tipus
d'aprofitaments plantejats en aquest pla, especialment el carboneig, van quedar desfasats al cap dels 15 anys. La seva continuació no va ser possible
per qüestions econòmiques.
En el citat projecte d'ordenació es fa esment a la situació de l'atermenament. Adverteix que des de l'any 1903, es a dir feia 43 anys, no s'havia ficat el
mollons corresponents, amb les dificultats que això representava amb els colindants, doncs alguns cops aquests s'aprofitaven del bosc de l'Estat. I
recomanava fer una fitació amb mollons per poder legalitzar formalment els límits del "Monte Poblet", el qual superficiava en 2.152,675 ha.
L'any 1961 el Monte Poblet que fins aleshores havia estat sota la tutela de la IV División, 1ª Sección Hidrológico-Forestal fou traspassat a la Brigada
del Patrimonio Forestal del Estado, que havia estat creat uns vint anys abans i era l'encarregat de gestionar totes les forests públiques que pertanyien
a l'Estat. Amb l'entrada dins del Patrimonio se’n fa càrrec del Monte Poblet l'enginyer de monts Antonio Monzón Perala, que reactiva l'activitat forestal
que havia quedat una mica abandonada en els darrers anys. El Patrimonio també porta la gestió d'altres boscos (Montes) públics colindants al de
Poblet, com ho són els Plans de la Vila, els Plans de Sant Joan, Baridana i les Benas, tots ells al terme municipal de Montblanc i el bosc dels Comellas
al terme municipal de l'Espluga de Francolí, formen el que se denominava Montes del Estado en la Comarca de Poblet.
El Sr. Monzón incorpora en les tasques de plantació un sistema fins aleshores no utilitzat en aquest bosc, que produeix molt poc impacte sobre el
terreny (la major part de fortes pendents). Es tracta dels treballs de bous per obrir les rases per col•locar la planta. Aquest bous foren comprats a la
província de Salamanca. Es va arribar a posseir deu parelles més un altre de recanvi. Les persones encarregades de dirigir-los eren gent de la
província de Terol, especialment de la zona de Morella que ja tenien experiència amb aquests animals.
Per tal de poder obtenir plantes per aquest treballs de noves plantacions (no tan sols en el bosc de Poblet, sinó que també es plantava en els altres
boscos públics colindants) es reactivaren els vivers de la Pena, Castellfollit, el Titllar i el del mas d'en Llort. Els més grans i importants eren els de la
Pena i mas d'en Llort. En ells hi treballaven unes sis persones fixes tot l'any que eren dels pobles del voltant.
L'any 1971 es creà per Decret Llei del 28 d'octubre, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). A partir d'aquesta data se'n
fa càrrec del bosc de Poblet l'enginyer Manuel de Tuero y de Reina, cap provincial de l'ICONA a Tarragona. Amb aquest nou organisme, les forests
públiques de la província es divideixen en dos sectors : les de l’interior i les de la costa. L’enginyer de monts Ramon Clopès i Boix passa a ser
l’encarregat del sector de l’interior on hi havia el bosc de Poblet.
En el període en que l’ICONA es feu càrrec d’aquest bosc (1971-1980) la gestió
i conservació es continua portant a terme d’una forma constant. Podríem
destacar els continuats treballs silvícoles per la millora de l’arbrat del bosc, així
com la rehabilitació de les cases forestals, especialment la de la Pena, la qual es
convertí en un edifici insígnia d’aquest organisme i on es celebraven cursos i
reunions d’alt nivell. També en aquell temps s’efectuà la construcció de l’àrea
recreativa de Castellfollit i l’asfaltat de la pista forestal per evitar que la vegetació
s’omplís de pols donat l’augment de trànsit.
La construcció de la caseta de vigilància del tossal de la Baltasana també
s’efectuà en aquest període, així com la constitució de la zona de caça
controlada.
L’any 1980 són transferides les competències en matèria forestal a la
Generalitat de Catalunya.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 116 dins de la col·lecció, que porta el títol “El corall vermell a
Catalunya”.
Es tracta d´informacions recollides del diaris El Punt Avui, Diari de Girona, El País i del digital Públic, publicades enguany entre els
mesos d´abril i setembre. Fan referència al corall vermell a les costes catalanes, a la veda instituïda per la Generalitat de Catalunya, i als
permisos especials donats pel govern espanyol.
A continuació reproduïm la nota de premsa sobre la reunió del Consell de Protecció de la Natura en la qual es va acordar la suspensió
de llicències de pesca de corall vermell a Catalunya, i, després, el comunicat d´Ecologistes en acció sobre la carta signada per 70
entitats i enviada al Ministeri d´Agricultura i Medi Ambient.
12-05-2018

El Consell de Protecció de la Natura acorda demanar la supressió de llicències per extreure corall vermell a
Catalunya
També dona suport a l’aprovació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya i a la creació de
l’Agència del Patrimoni Natural de Catalunya
Demana incrementar el pressupost i els recursos humans destinat a polítiques de conservació i a la gestió dels parcs naturals i
altres espais protegits
L’òrgan consultiu de la Generalitat en matèria de conservació de la natura i paisatge s’ha reunit avui en sessió plenària al Parc
Natural del Delta de l’Ebre
Membres del consell de Protecció de la Natura reunits avui.

El Consell de Protecció de la Natura, òrgan consultiu de la Generalitat en matèria de
conservació de la natura i paisatge, ha aprovat avui una proposta d’acord relativa a la
conservació del corall vermell a Catalunya i la supressió de llicències per a extreure’l.
Els membres del consell, reunits en sessió plenària al Parc Natural del Delta de
l’Ebre, també han donat suport a l’aprovació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i de
la Biodiversitat de Catalunya i a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural de
Catalunya, així com també a incrementar el pressupost destinat a polítiques de
conservació i a la gestió dels parcs naturals i altres espais protegits. El director
general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, ha assistit a la
reunió.
Ferran Miralles durant la reunió.

El corall vermell està inclòs a la llista vermella de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN) des del 2015 com a espècie en perill d’extinció. A la
costa catalana, les poblacions de corall vermell es troben principalment a la Costa
Brava, entre el Cap de Begur i el nord del Cap de Creus, que és on se centra l’activitat
pesquera. Donat que els estudis elaborats pels màxims especialistes de Catalunya en
aquesta matèria recomanaven declarar una moratòria de pesca a tota la costa
catalana, el Govern va emetre una ordre el 7 d’abril de 2017 que suspenia l’activitat
de pesca de corall vermell durant 10 anys a les aigües marítimes interiors de
Catalunya, on té competència. No obstant això, el 2 de novembre d’aquell any el
Ministeri d’Agricultura deixava oberta l’extracció de corall vermell a les zones on no hi
ha aigües interiors incrementant-hi el nombre d’autoritzacions a més del doble de l’any anterior i per una durada de dos anys.
En l’acord adoptat avui, el consell ha acordat demanar a la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que rectifiqui i derogui les
12 autoritzacions que ha concedit a Catalunya i que ampliï la suspensió efectuada per la Generalitat el 7 d’abril de l’any passat a tota la
costa catalana.
L’òrgan també ha aprovat una moció en defensa dels parcs naturals i els altres espais protegits en què dona suport a l’aprovació i
aplicació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya, com a marc d’actuació bàsic per a les polítiques de
conservació al territori; a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural de Catalunya, com a estructura bàsica, estable i transversal per a
la gestió del sistema d’espais naturals protegits i la biodiversitat; a l’impuls d’una nova normativa que adapti les necessitats i els reptes
de la conservació de la biodiversitat i dels espais naturals protegits a les necessitats i els reptes actuals i futurs, i incrementar el
pressupost i els recursos humans destinat a polítiques de conservació i a la gestió dels parcs naturals i altres espais protegits.
Abans de la reunió, els membres del consell han visitat els parcs naturals dels Ports i del Delta de l’Ebre, per conèixer el seu
funcionament i els objectius de gestió.
Elaboració de més de 200 informes
El Consell de Protecció de la Natura es va crear el 1985 a través de la Llei d’espais naturals. Està format per un màxim de 21
membres, que nomena el president de la Generalitat, a proposta d’entitats científiques, d’organitzacions agràries i d’agrupacions de
municipis. Els membres són persones de competència reconeguda en les disciplines que incideixen en el coneixement, l’estudi, la
protecció i la gestió del medi ambient. Actualment consta de 20 membres i el seu president és Joandomènec Ros.

Les principals funcions del consell són:
Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament i de les administracions competents, i també els informes que estableix la
Llei d’espais naturals.
Prestar assessorament científic als òrgans gestors dels parcs naturals.
Proposar modificacions al Pla d’espais naturals (PEIN), declaracions de nous parcs naturals i, en general, proposar les actuacions
necessàries per al millor compliment dels objectius de la Llei d’espais naturals.
Des de l’any 1990, any en què es va constituir el consell, ha elaborat més de 200 informes i mocions i ha estat consultat pel Parlament
de Catalunya, pel President de la Generalitat i per altres membres del Govern sobre les diverses matèries relatives a la conservació de la
natura i a la protecció del paisatge.

En defensa del corall vermell, una joia de la Mediterrània a preservar
Més de 70 organitzacions, entre elles Ecologistes en Acció, han enviat una carta a la Ministra d’Agricultura i Medi Ambient, Isabel
García Tejerina, sol·licitant que derogui les autoritzacions que ha concedit per a l’extracció de corall vermell en aigües exteriors de
Catalunya per als anys 2018-2019.
Els col·lectius inicien així una campanya de recollida d’adhesions per protegir el corall vermell de la Costa Brava i sol·liciten a la
Ministra que atengui les recomanacions científiques i augmenti els esforços per evitar el furtivisme i la sobreexplotació d’aquesta espècie
emblemàtica catalogada ‘En perill’.
Fa escasses setmanes el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) va adjudicar 12 autoritzacions per a
l’extracció i venda de corall vermell (Corallium rubrum) en aigües exteriors de Catalunya tot i que la Generalitat de Catalunya havia
introduït la suspensió temporal d’aquesta activitat extractiva durant 10 anys (concretament fins al 31 de desembre de 2027).
Aquest fet ha provocat una gran polèmica, tant entre la comunitat científica com en la societat civil, i ha motivat una campanya per a la
protecció del corall vermell a les costes catalanes. Ecologistes en Acció s’ha adherit a una carta oberta al costat d’altres 70
organitzacions, entre les quals també hi ha els principals centres de recerca, entitats de caràcter ambiental i d’activitats subaquàtiques.
La Generalitat va prendre la decisió de suspendre temporalment l’extracció de corall a la llum dels resultats dels darrers estudis
científics. Concretament, un informe publicat per 14 científics de cinc centres de recerca alertava que el 90 % de les poblacions de corall
vermell en aigües de Catalunya (tant en aigües interiors com exteriors) estan en un estat de conservació crític.
En aquest informe s’afirma, a més, que la majoria de les poblacions es poden considerar ecològicament extintes, de manera que la
comunitat científica recomana amb caràcter d’urgència el tancament de l’activitat extractiva de corall vermell mitjançant l’establiment
d’una moratòria de 20 anys ampliable. D’altra banda, i d’acord amb aquesta alarmant situació, el 2015 aquesta espècie es va incloure en
la llista vermella de la Mediterrània elaborada per la IUCN en la categoria “En perill”.
Lydia Chaparro, ecòloga marina portaveu d’Ecologistes en Acció, considera que “el MAPAMA ha concedit intencionalment llicències en
les zones de la costa catalana en què no hi ha aigües interiors (del Cap de Begur fins a la localitat d’Arenys de Mar), ometent les
recomanacions científiques que alerten del greu estat de les poblacions de corall vermell”.
Ecologistes en Acció considera alarmant que el Govern, en lloc de donar suport a la recuperació d’una espècie emblemàtica i de gran
importància ecològica com el corall vermell, prefereixi defensar els interessos d’un petit col·lectiu davant els interessos del conjunt de la
societat.
Els esforços realitzats per la Generalitat de Catalunya per a protegir les colònies de corall vermell van en línia de les recomanacions
internacionals de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM). Totes elles són vinculants per a les parts contractants, i per tant
també per a Espanya, així com Directives i Reglaments europeus en vigor que insten a preservar l’hàbitat natural i les espècies marines
en perill a la Mediterrània.
Joaquim Garrabou, coordinador de l’informe i investigador de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), posa l’accent en la necessitat que
s’accelerin les mesures per garantir la conservació del corall vermell, no només a Catalunya, sinó a nivell de la Mediterrània.
Aquest investigador destaca que les obligacions d’Espanya en virtut de l’Acord de la CGPM per a l’explotació sostenible del corall vermell
avalen la decisió de la Generalitat de Catalunya.
Garrabou ha declarat: “Entre les mesures de la CGPM es preveu el tancament espai temporal de les pesqueries així com la prohibició
de capturar corall vermell a profunditats inferiors als 50 metres, tret que hagin estudis científics que avalin una excepció. Però amb les
dades que disposem sobre l’estat de les poblacions de la costa catalana, el tancament d’aquesta activitat és l’única solució viable per
recuperar les poblacions de corall vermell”.
A més, l’investigador ha afirmat que un control de les talles de
les colònies explotades resultaria el tancament de facto de la seva
extracció, ja que la majoria no arriben les talles mínimes legals (7
mm de diàmetre). I ha conclòs: “La moratòria establerta per la
Generalitat va en bona línia, però les llicències atorgades pel
Ministeri dificultaran encara més la lluita contra el furtivisme i la
sobreexplotació de corall vermell a la Costa Brava”.
La carta oberta compta amb el suport de nombroses entitats
ecologistes i centres d’activitats subaquàtiques. Col·lectius molt
diversos han començat a organitzar activitats per tal de
conscienciar i impulsar la protecció efectiva del corall vermell.
Els bussejadors declaren que es tracta d’una de les joies de la
Mediterrània que cal preservar.

17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
A continuació donem les solucions amb els noms correctes de les sis últimes espècies corresponents a les fotografies dels mesos de
juliol, agost i setembre (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès).

Foto nº 13:

Egretta thula
Snowy Egret

Foto nº 14:

Calandrella rufescens
Lesser Short-toed Lark

Foto nº 15:

Hydrocoloeus minutus
Little Gull

Foto nº 16:

Calidris melanotos
Pectoral Sandpiper

Foto nº 17:

Apus pallidus
Pallid Swift

Foto nº 18:

Acrocephalus melanopogon
Moustached Warbler

Martinet blanc americà
Garceta Nívea
Terrerola rogenca
Terrera Marismeña
Gavina menuda
Gaviota Enana
Territ pectoral
Correlimos Pectoral
Falciot pàl·lid
Vencejo Pálido
Boscarla mostatxuda
Carricerín Real

Reproduïm les dues fotografies de l´agost i, a sota, la nota d´en Sergi Sales, amb les solucions.

Bon dia,
Aquest ha estat, sens dubte, el mes amb fotos més complicades.
Foto nº1: Falciot pàl·lid (Apus pallidus) - Alt Empordà
Foto nº2: Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) - Alt Empordà
Les dues fotos varen ser fetes al mateix lloc i quasi al mateix moment.
Aquest vespre enviaré la darrera prova extra de l'any.
Sergi Sales

CLASSIFICACIÓ DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Publiquem ara la classificació del 17è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus comptant la puntuació de les divuit fotografies, del gener
al setembre, i a les dues proves extres realitzades.

31,475 PUNTS:

Israel Estopà

31,43 PUNTS:

Marc Pérez

29,86 PUNTS:

Núria Rodríguez

29,43 PUNTS:

Jaroa López

29,27 PUNTS:

Enric Morera

26,915 PUNTS:

Marc Collado/Sandra de la Fuente

23,78 PUNTS:

Pep Domènech

23,12 PUNTS:

Lluís Estrada

22,20 PUNTS:

Sandra Morujo

17,28 PUNTS:

Francesc Capdevila

16,28 PUNTS:

Vicenç Roig

15,28 PUNTS:

Jaume Duaigües

14,96 PUNTS:

Eva Reñé

12,20 PUNTS:

Lisandro Osorio

11,26 PUNTS:

Albert Soteras

6 PUNTS:

Rosa Simon
Sergi Sales, l´encarregat del concurs

A continuació reproduïm les dues fotografies corresponents al mes passat, a les quals es podia respondre fins el 31 d´octubre.

3a PROVA EXTRA DEL 17è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ D´AUS
Sergi Sales, l´encarregat del concurs va enviar el 19 d´octubre, per correu electrònic, la
tercera i última prova extra, del 17è concurs d´identificació fotogràfica d´aus.
Aquesta prova extra consta de quatre arxius sonors de veus de quatre espècies d´aus.
Per facilitar la identificació ha adjuntat a l´arxiu sonor una imatge com a pista per facilitar la
identificació.
A continuació reproduïm el text del correu electrònic de Sergi Sales.
Adjunto la darrera prova extra, amb un punt més distès...
En aquests cants s'amaguen 4 ocells misteriosos, però per facilitar-ho afegeixo una pista
per cadascun d'ells.
Cada espècie encertada val 0,5 punts, per tant, en aquesta prova es poden sumar un
màxim de 2 punts.
Sergi Sales

CONTINUEM DEMANANT PROPOSTES D´ARBRES SINGULARS
Com ja havíem informat anteriorment s´està
treballant en l´actualització del Catàleg d´arbres
singulars de Torrelles de Llobregat publicat l´any
2002.
Fins ara s´han actualitzat les 45 fitxes dels
arbres inclosos. Una bona part dels quals han
desaparegut. Tot i això es continuarà incloent-los
al catàleg.
El grup que hi continua treballant ha acordat
obrir a la col·laboració de les persones
interessades la possibilitat de proposar la
incorporació de nous exemplars al catàleg.
Us tornem a demanar, per tant, que si algun
exemplar d´arbre us ha cridat l´atenció i el
considereu mereixedor de figurar dins del catàleg,
per qualsevol característica: mides, espècie,
situació, edat, forma, història ..., el proposeu com
a candidat.
Totes les propostes rebudes seran estudiades
per la comissió redactora del nou catàleg i, si fos
escaient, es realitzaria la nova fitxa i s´inclouria a
la nova edició.
Per fer la proposta d´una manera més fàcil, ens podeu enviar un correu electrònic amb una fotografia, si la teniu, la seva situació i les
característiques per les quals es proposa, a la nostra adreça:

ant.laformiga@gmail.com

OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions de l´octubre de les quals hem rebut comunicació.
Ballester (Apus melba) (X ex.) escoltades les veus a la paret mitgera del carrer Joan Maragall.
Dimecres, 31 d´octubre del 2018, a les 7,45 hores
Observador: Vicenç Roig
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (1 ex.) observat a la riera, a la passera de can Gallina.
Diumenge, 28 d´octubre del 2018, a les 17,45 hores
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 mascle) observat a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 28 d´octubre del 2018, a les 16,50 hores
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (3 ex.) observats a l´esplanada de can Balasc de baix.
Diumenge, 28 d´octubre del 2018, a les 16,20 hores
Observador: Vicenç Roig
Cotoliu (Lululla arborea) (2 ex.) observats a les Rovires.
Diumenge, 21 d´octubre del 2018, a les 17,40 hores
Observador: Vicenç Roig
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat volant per
sobre can Casanoves.
Diumenge, 21 d´octubre del 2018, a les 17,35 hores
Observador: Vicenç Roig
Bitxac comú (Saxicola torquatus) (1 ex.) observat a can Balasc
de baix.
Diumenge, 21 d´octubre del 2018, a les 16,05 hores
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats volant per sobre la plaça de l´Església.
Diumenge, 21 d´octubre del 2018, a les 15,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Tudó (Columba palumbus) (15 ex.) al cementiri.
Diumenge, 14 d´octubre del 2018, a les 10,30 hores.
Observadora: Rosa Simon
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observat posat en una torre elèctrica de la pedrera de can Gallina.
Dissabte, 13 d´octubre del 2018, a les 19,05 hores
Observador: Vicenç Roig
Xoriguer (Falco tinnunculus) (1 ex) observat a la pedrera de can Gallina
Dissabte, 6 d´octubre, a les 18,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Corb (Corvus corax) (2 ex.) observats volant per sobre el puig Vicenç.
Dissabte, 6 d´octubre del 2018, a les 16,25 hores.
Observador: Vicenç Roig
Aligot comú (Buteo buteo) (3 ex.) + Corb (Corvus corax) (2 ex.) + Falcó pelegrí (Falco peregrinus) (1 ex.) observats en vol, des del
Tabor, sobre la creu del Querol i St. Climent.
Dijous, 4 d´octubre del 2018, a les 15,20 hores.
Observador: Vicenç Roig
Puput (Upupa epops) (1 ex.) als camps de la cooperativa.
Dimecres, 3 d´octubre del 2018, a les 16 hores.
Observadors: Júlia Olivella, Èlia Llorens i Jan Olivella.

EL GRÈVOL A LA VALL D´ARAN
Del 2008 al 2011 es va desenvolupar el projecte transfronterer GALLIPYR que pretenia harmonitzar els
mètodes de seguiment i de gestió dels Galliformes de muntanya, Gall fer (Tetrao urogallus), Perdiu blanca
(Lagopus mutus) i Perdiu xerra (Perdix perdix), entre els tres estats, França, Andorra i Espanya, i finalment es
volia afavorir el retorn del Grèvol (Bonasa bonasia) que havia desaparegut del Pirineu a mitjans del segle XX.
Al desembre del 2011, al número 114 de la Col·lecció Documents d´ant es va publicar, amb el títol “Projecte
de reintroducció del Grèvol a la vall d´Aran”, un document on es recollia una informació de El Periòdic
d´Andorra i un fragment de la redacció del projecte de reintroducció, a càrrec d´Albert Petit. En la notícia del
diari s´informava de l´alliberament d´una parella de Grèvol als boscos del Baish Aran.
Enguany, en el mes d´octubre, s´han tornat a traslladar exemplars d´aquesta espècie a la vall d´Aran.
Procedents del parc natural de Vercors, al sud de França, a finals d´octubre ja s´havien alliberat 8 exemplars, i
s´esperava continuar durant la primera quinzena de novembre.
En aquest projecte hi treballa l´ex-president de l´ANT Job Roig.
A continuació reproduïm una informació publicada a El Periódico.

El grèvol torna a volar als Pirineus
Un projecte conjunt d'Espanya, França i Andorra permet re-introduir l'espècie extingida a la zona a mitjan segle XX
El Periódico - Barcelona - Divendres, 19/10/2018
Exemplar de grèvol (Bonasa bonasia).

El grèvol torna a sobrevolar els Pirineus després de l´alliberament dels primers exemplars d'aquesta au extinta a Espanya a mitjan
segle XX. El dimarts es van deixar anar a la Val d'Aran dos d'aquests animals gràcies a un projecte conjunt entre Espanya, França i
Andorra.
El grèvol (Bonasa bonasia) és un au que prefereix boscos madurs i densos per viure i està inclosa en el llistat d'espècies extingides
en el medi natural d'Espanya que es va publicar el passat 18 d'agost en el 'Butlletí Oficial de l'Estat'.
La seva recuperació s'ha iniciat a través d'un acord signat entre Espanya, França i Andorra a través del que també es pretén reintroduir la cabra salvatge ibèrica.
El parc natural de Vercors
Segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica, després d'emplenar els requisits que marca la legislació per a aquest
tipus de projectes de reintroducció, un equip de tècnics francesos de l'Oficina Nacional de la Caça i els Boscos i de la Val d'Aran van
començar els treballs de captura d'exemplars al parc natural del Vercors (en el sud de França), a les àrees en les quals els estudis
realitzats amb anterioritat han demostrat la viabilitat de dur a terme extraccions sense afectar a la població donant.
D'aquesta manera, el dimarts es va efectuar la solta de la primera parella de grèvols en un bosc de la Vall d'Aran, després d'un
transport de més de sis hores des del seu lloc d'origen.
Abans que arribi l'hivern
La campanya de captures es mantindrà encara durant les properes setmanes, per la qual cosa s'espera que es puguin alliberar molts
altres animals abans de l'arribada de l'hivern.
S'inicia així la recuperació d'una espècie extingida en el passat, la qual cosa contribuirà a incrementar la ja de per si mateix rica
biodiversitat del massís pirinenc.
L'espècie mostra preferència per boscos madurs d'arbres alts, sobretot si són extensos i densos, encara que amb presència de
sotabosc, el qual li confereix protecció enfront de depredadors, com l'astor.

SORTIDA ORNITOLÒGICA
El grup d´ornitologia de l´ANT ha acordat organitzar per als dies 6, 7 i 8 de desembre una sortida ornitològica de tres dies. Tot i que
encara s´ha d´acabar d´organitzar, cosa que es farà a la propera reunió del dilluns, 19 de novembre, ja s´ha aprovat la principal
destinació que seria el delta de l´Ebre.
També hi ha propostes de dedicar un dels tres dies a visitar d´altres ambients. S´ha parlat de visitar la serra de Prades, el Montsant o
el bosc de Poblet.
És una tradició de la nostra associació organitzar cada any una sortida ornitològica aprofitant el pont de primers de desembre. En els
últims anys hem anat publicant un document de cada viatge.
Si tenim en compte que el primer viatge organitzat pel grup d´ornitologia de l´ANT, en aquest pont del 6 al 8 de desembre, va ser
l´any 2000, i que s´ha anat fent continuadament, el 2018 serà el que farà dinou.
Les destinacions de cada any, foren les següents:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Viatge a la Camarga.
La Nava, Villafáfila i Astúries.
Gallocanta, riu Piedra i Belchite.
Bardenas i Pirineu de Navarra.
Doñana.
Costa del Cantàbric.
Extremadura.
Andújar.
Llacuna de Pitillas i vall d´Echo.
Cap de Gata i el Fondo.
Villafáfila i Sierra de Culebra.
Pirineu, secans de Lleida i delta de l´Ebre.
Aiguamolls de l´Empordà, Cap de Creus, l´Albera i Cadí-Moixeró.
Cerdanya, Pallars i delta de l´Ebre.
Els Ports i delta de l´Ebre.
Pallars i serra de Guara.
Alfés, Ateca i Gallocanta.
Montseny, aiguamolls de l´Alt i el Baix Empordà i arrossars de Pals.

Sortida de l´any 2013, al delta de l´Ebre

El viatge és obert a la participació d´aquelles persones interessades en l´observació de les aus.
S´hi anirà en vehicle particular, compartint cotxe, i l´allotjament es realitzarà a l´alberg Mn. Antoni Batlle de Deltebre, amb els
corresponents esmorzars i sopars. Els dinars, com en totes les altres sortides, es faran al camp.
Us hi podeu inscriure per correu electrònic, abans del 19 de novembre, o assistint a la reunió del grup d´ornitologia.
En les sortides dels anys 2011, 2013 i 2014 ja es va anar, almenys un dia, al delta de l´Ebre.

Membres del grup d´ornitologia en la
sortida de l´any 2014

NOU PUNT D´EMERGÈNCIA
Ens fem ressò del desmantellament de l´antic punt
d´emergència de dipòsit de residus domèstics i l´obertura
del nou, situat al carrer Dolça de Provença, al costat de la
nova oficina de la policia municipal.
La zona desmantellada ha retornat al seu ús
d´aparcament públic. Reproduïm els dos cartells situats a
la porta del nou punt d´emergència.

A continuació reproduïm dues notes informatives, extretes del web
municipal, sobre aquests canvis esmentats, inclosos dins la campanya de
promoció de la recollida segregada dels residus amb els nous cubells amb
identificació informàtica, cosa que permetrà diverses bonificacions en la
taxa.
La setmana vinent s’obre el nou Punt d’emergència al carrer Dolça de Provença
07/09/2018
El dimecres 12 de setembre es tanca definitivament el Punt d’emergència
situat davant de la benzinera i es trasllada el servei a les noves
instal·lacions
La setmana vinent, el Punt d’emergència es trasllada a una nova
ubicació. A partir del pròxim dimecres 12 de setembre, els veïns i les veïnes
que tinguin una urgència i no puguin participar puntualment de la recollida
de residus Porta a Porta hauran d’apropar-se a les noves instal·lacions del
Punt d’emergència al carrer Dolça de Provença, a Cesalpina.
L’Ajuntament vol puntualitzar que el Punt d’emergència, situat al costat de
la nova seu de la Policia Local, és un servei d’urgència i que els residus
s’han de portar igualment separats: la brossa orgànica per una banda i la
inorgànica per una altra. També vol recordar que els voluminosos, trastos vells i objectes similars s’han de portar a la
Deixalleria. L’accés al nou Punt d’emergència estarà restringit i només es podrà entrar mitjançant la targeta identificativa de la
Deixalleria. Les persones que encara no disposin de la targeta poden apropar-se a buscar-la a l’Ajuntament o a la Deixalleria.
Primera setmana de funcionament del nou Punt d’emergència al carrer Dolça de Provença
21/09/2018
Les noves instal·lacions han estat utilitzades per 30 persones i no han
registrat cap incidència durant aquests primers dies
El passat dimecres 12 de setembre, es va tancar l’antic Punt
d’emergència situat davant de la benzinera i es va obrir el nou al carrer
Dolça de Provença, al costat de les noves dependències de la Policia Local.
Al llarg d’aquesta primera setmana, el nou Punt d’emergència ha estat
utilitzat per 30 persones, una mitjana de quatre o cinc persones al dia, i no
ha registrat cap incidència. Amb aquest canvi, el municipi ha recuperat un
espai de pàrquing i alhora ha acabat amb els abocaments incontrolats i
incívics que es produïen de manera recurrent a les antigues instal·lacions
del Punt d’emergència.
L’Ajuntament vol recordar als veïns i les veïnes que aquest és un servei d’urgència i que els residus s’han de portar igualment
separats. Per contra, els voluminosos, trastos vells i objectes similars han de portar-se a la Deixalleria. De la mateixa manera, cal no
oblidar que l’accés al nou Punt d’emergència està restringit i només es pot entrar mitjançant la targeta identificativa de la Deixalleria.
Les persones que encara no disposin de la targeta o que tinguin algun problema poden apropar-se a l’Ajuntament.
Pel que fa a les darreres dades, a l’agost, la recollida de residus orgànics a Torrelles ha arribat a situar-se en les 36,64 tones
recollides, mentre que la mitjana del 2017 va ser de 23,50 tones mensuals. El consistori vol recordar a la ciutadania que un cop s’ha
efectuat la recollida els cubells han de guardar-se a casa i no deixar-se al carrer.

MARXA PEL CLIMA
Hem rebut per correu electrònic la convocatòria a la Marxa pel Clima que es realitzarà a Barcelona el dissabte, 10 de novembre.
A continuació reproduïm el text rebut i la llista d´entitats adherides.
El Moviment per la Justícia Climàtica convoca una gran marxa pel clima a Barcelona el 10 de Novembre
Barcelona, 16 de octubre de 2018
El Moviment per la Justícia Climàtica convoca una gran marxa pel canvi climàtic el dissabte 10 de Novembre, a les 12h a Arc de T riomf, amb la
intenció de posar el canvi climàtic al centre de l’agenda política i mediàtica.
La data es tria en el context de la trobada del C40, una reunió internacional de ciutats pel clima, que té lloc els dies 13 i 14 de Novembre a
Barcelona.
La marxa tindrà un fort component artístic, i estarà conformada per cinc blocs: el primer estarà format per les comunitats més afectades pel canvi
climàtic, el segon representarà les generacions futures, el tercer bloc proposa alternatives i solucions davant d’aquesta crisi global, el quart grup
assenyalarà els responsable s de la crisi, i l’últim serà de tothom, perquè el canvi climàtic ens afecta a tots de manera transversal.
El canvi climàtic és el repte més important que viu la humanitat avui en dia. Com va explicar l’informe del Panell Intergovernamental de Canvi
Climàtic la setmana passada, només tenim 12 anys per repensar completament la nostra societat i economia i aconseguir baixar les emissions un
45%, si és que volem evitar la catàstrofe climàtica.
El canvi climàtic és, en particular, un problema crucial per a les ciutats que ja acullen més de la meitat de la població hum ana. Malgrat ocupar
menys del 2% de la superfície de la Terra, les ciutats consumeixen el 78% de l’energia i són responsables del 60% d’emissions de CO₂ i altres ga
sos d’efecte hivernacle.
Les ciutats poden jugar un rol fonamental a l’hora de reduir els riscos del canvi climàtic. Per això, davant la incapacitat dels Estats de prendre les
mesures necessàries que exigeix aquesta crisi, hem de buscar altres nivells d’incidència política més locals. És indispensable que els pobles i ciutats
s’apoderin per a dur a terme accions de mitigació i adaptació i esdevenir més resilients per fer front a la desestabilització de la que just ara
comencem a veure els primers efectes.
És per això que des del Moviment per la Justícia Climàtica convidem a tothom a formar part d’aquesta marxa, per exigir als nostres representants
polítics que prenguin les accions contundents necessàries per frenar aquesta crisi.
El Moviment per la Justícia Climàtica és un conglomerat de persones a títol individual, entitats socials i ecologistes que ens trobem en una
preocupació comuna: la lluita contra el canvi climàtic.
Contacte dels portaveus: Nom i cognoms: Amaranta Herrero i Bruno Sokolowicz
Telèfon mòbil: 652946330 Web: http://marxapelclima.org

Correu electrònic: marxaclima@gmail.com

El Moviment per la Justícia Climàtica és un grup de persones a títol individual, entitats socials i ecologistes que ens trobem en una preocupació
comuna: la lluita contra el canvi climàtic.
Entitats que donen suport a la Marxa pel Clima:
350BCN
Aigua és Vida
ADENC
AEP Ecologisme
Agissons Ensemble
Alas Blancas
Alternativa Verda ONG
Aquabarris
APMA (Agrupació per a la Protecció del Medi
Ambient) del Garraf
Arts Can Batlló
Assemblea Ecologista de la UAB
Assemblea Ecologista del Banc Expropiat
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS)
ASiA-Associació Salut i Agroecologia
Associació animalista Libera!
Associació Bioarquitectura Mediterrània
Associació Catalana de Ciències Ambientals
Associació de Defensa dels Drets dels Animals
Associació d’Estudiants Progresistes
Associació Espai Ambiental
Associació de Naturalistes de Girona
Associació de veïns Can Enric
Associació de veïns Sant Andreu
Associació Menjadors Ecològics
Associació per la Sobirania Alimentària de Catalunya
Associació Plataforma veinal – Gent per Valldoreix
Asociación Únete Al Planeta – UAP
Ateneu del Raval
Ateneu La Bòbila
Ateneu Rosa de Foc
AuS
Avaaz
Barcelona Sostenible
Ca la Dona
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius –
Ecologistes de Catalunya
CCOO Catalunya
Consell d’Estudiantat de la UPC (CdE)
Consell de la Joventut de Barcelona

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Cooperativa de consum agroecològic CooXino
Cooperativa de consum agroecològic La Garrofera de
Sants
Cooperativa El Borró per al Consum Ecològic i
Responsable
Cooperativa El Guaret
DEPANA
Dóna’t Vida (Ass. Dones de Sant Vicenç dels Horts)
GERMINAL – Cooperativa de consum de productes
agroecològics
Ecologistes en Acció
Ecoconcern
Europe Ecologie-Les Verts (Péninsule Ibérique)
Ecoserveis
Ecoturisme Empordà
Educahorts
Eixverd
El globus vermell
Els Verds-Alternativa Verda
Entrepobles
Enginyers Sense Fronteres
Equo Catalunya
ERGON Solucions Energètiques
Espai Ambiental Cooperativa
Esplais Catalans (ESPLAC)
Espai Social de Formació i Arquitectura
Esquerra Republicana
EUROSOLAR – European Association for Renewable
Energy
Federació d’Associacions de veïns de Sant Cugat del
Vallès
Federación Española para el Bienestar Animal
Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente
de Barcelona (FICMA)
Fundació Casa del Tibet
Fundació ENT
Funklimbs
Granollers en Transició
Granollers Pedala
Greenpeace

Grup de científics i tècnics per un futur no nuclear
Gualba CreActiva
Justicia Alimentària VSF
IAEDEN – Salvem l’Empordà
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB)
Instituto Jane Goodall
Kiphy Sabons
La Ciutat Invisible
La Col
Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global
NACS – Friends of Nature
Observatori del Deute en la Globalització
PACMA
Pacto Mundial Consciente
Parlament ciutadà
Permacultura Barcelona
Pla d’energia participatiu Sant Martí Verneda
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Plataforma S.O.S Delta Llobregat
Raons Públiques
Red de Transición
Remenat
Renadivola
Reruralitzem Nou Barris i Horta
Research & Degrowth
Revista Opcions
Revista Sobirania Alimentària
Servei Civil Internacional
Setem Catalunya
Skamot Verd
Sindicat de Llogaters
Societat Orgànica
Vallès Antiespecista
Vidas Sostenibles
Xarxa per la sobirania energètica
Vall de Can Masdeu
WWF
Xarxa d’Economia Solidària

L´OS AL PIRINEU
Ens fem ressò, dins de les polèmiques sobre l´os al Pirineu, d´un comunicat d´Ecologistes en acció i d´una informació extreta del web
de Depana sobre l´alliberament al Pirineu occidental de dues osses.

Critiquen al Govern de la Generalitat per proposar l’expulsió de l’ós Goliat
5/10/2018
Ecologistes en Acció lamenta profundament les paraules del Conseller de Territori i Sostenibilitat, que avui ha afirmat a Lleida que l’ós
Goiat serà extret del medi i expulsat, a un indret encara desconegut.
L’exemplar d’os bru va ser introduït procedent d’Eslovènia, fa dos anys, dins del programa Piros-Life, finançat per la Unió Europea,
que té com a objectiu principal garantir la viabilitat de l’os bru al Pirineu. Els ecologistes recorden que aquesta espècie està protegida
per la legislació comunitària i estatal i que, per tant, l’obligació de l’administració és millorar les seves poblacions i el seu hàbitat natural.
El programa i, per tant, els fons europeus, no ha de ser usat per a adoptar cap mesura que provoqui una afecció negativa a la població
d’aquesta espècie i per aquest motiu els ecologistes alerten que en cas que es digui a terme l’extracció i expulsió, es platejaran dur el
cas a les autoritats europees per un possible mal ús dels fons comunitaris. A més, els ecologistes lamenten que des del Govern de la
Generalitat no s’ha consultat l’opinió d’organitzacions com la seva, i que s’han ignorat les opinions de les 116.000 persones que han
donat suport a la petició d’IPCENA contra l’expulsió.
Ecologistes en Acció consideren que les polèmiques pel comportament de l’ós Goiat haurien de provocar una profunda reflexió a la
societat catalana, i no pas portar a prendre decisions precipitades. Durant segles, l’actitud cap a la fauna salvatge (i especialment cap
als grans mamífers carnívors) ha estat d’hostilitat absoluta que va portar, a principis del segle XX, a l’extinció del llop a Catalunya i a la
reducció de l’ós bru a una mínima població als racons més inaccessibles del Pirineu. En ple segle XXI, és totalment incomprensible la
persistència d’aquesta actitud hostil cap a la fauna salvatge que, recorden, té una presència en aquestes terres des de fa milers d’anys.
“En aquest debat, hem d’afrontar la realitat del despoblament rural, i diversificar les fonts d’ingressos de la població de les comarques
pirinienques, perquè necessitem conservar la població d’aquest territori”, ha declarat Jaume Grau, portaveu de Natura d’Ecologistes en
Acció. “Les accions empreses dins el programa Piros-life són positives, però clarament insuficients”, ha remarcat Grau, que reclama a
les administracions una implicació molt més intensa amb la viabilitat de la persistència d’activitats tradicionals al Pirineu, com la
ramaderia extensiva, però adoptant els canvis necessaris per a fer-la compatible amb els depredadors naturals. Per als ecologistes, “cal
que la societat reconegui la tasca d’interès ambiental per a tota la societat de les persones pageses i ramaderes a les comarques
rurals, i per tant remunerar molt més els productes i serveis que ens ofereixen. Això passa per crear marques de qualitat, estratègies de
promoció ecoturística, línies de subvenció estables i permanents, i programes d’educació ambiental i sensibilització cap a tots els
sectors socials”, han remarcat. “Però això no vol dir que s’hagi de fer cas a les reclamacions de determinades organitzacions sectorials
que voldrien uns boscos sense fauna perquè, en aquest cas, no tenen cap raó”, han insistit.
Sobre els plans d’extreure i expulsar Goiat, Ecologistes en Acció ha ironitzat sobre els arguments que porten a parlar d’”expulsió per
tenir un comportament anòmal”. “Què passaria si un os jove del Pirineu, nascut aquí, tingués aquest mateix instint depredador? També
es plantejarien capturar-lo i expulsar-lo? Cap a on, si és nascut aquí?”, s’ha preguntat Jaume Grau. “Les poblacions salvatges no tenen
per què seguir uns patrons estàndards i, per tant, ens hem d’adaptar a aquesta incertesa. D’igual manera com ells s’han hagut
d’adaptar al terrible instint depredador dels humans i a l’avarícia que ens ha portat a destruir bona part del seu hàbitat amb
urbanitzacions, estacions d’esquí, carreteres o altres instal·lacions”, ha reblat.

França allibera dues ósses al Pirineu Atlàntic
Barcelona, 5 d’octubre de 2018
El dijous, 4 d’octubre, ha estat alliberada l’óssa “Claverina” a la Vall del Bearn, al Pirineu atlàntic francès. El divendres, 5 d’octubre,
s’ha alliberat l’óssa “Sorita” a la mateixa zona.
DEPANA celebra aquests alliberaments, ja que
eren la única opció per evitar la desaparició
definitiva de l’ós bru en aquesta part del Pirineu,
on només hi viuen dos mascles (Nere i Canelito).
Les ósses alliberades van ser capturades a
Eslovènia i traslladades en un camió adaptat pel
transport d’animal. L’últim tram fins el seu
alliberament s’ha portat al terme en helicòpter, tal i
com es mostra en aquesta imatge. Podeu veure
més detalls del transport en helicòpter i el
posterior alliberament en el vídeo que hi ha al final
del text.
L’alliberament de les ósses es va fer en helicòpter

Recordem que els óssos que es capturen a
Eslovènia per alliberar al Pirineu, es resten de les
quotes de caça d’aquell país.

PLÀSTICS LIMITATS
Després de la limitació imposada a les bosses de plàstic d´un sol ús per la UE, el Parlament Europeu va aprovar fa poc la prohibició
de certs productes de plàstic d´un sol ús per a l´any 2021. A continuació reproduïm una informació del diari El Punt Avui.
Bossa? No, gràcies
La prohibició de regalar les bosses de plàstic va ser el primer pas per reduir l’impacte nociu que tenen per al medi ambient
La Unió Europea aprova prohibir certs plàstics d’un sol ús el 2021
Elena Ferran - barcelona - 29 octubre 2018
Els establiments han de fer pagar per les bosses de plàstic. ARXIU.

Sortir de casa per anar a comprar amb una bossa, el cabàs o el carret ja és una
pràctica cada cop més habitual. A Catalunya, ja fa més d’un any que s’aplica la
prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic amb l’objectiu de reduir-ne l’ús i
minimitzar l’impacte i la contaminació mediambiental que genera aquest material. Per
ara és l’única mesura “de lluita” contra el plàstic que s’ha regulat per llei i que obliga
els productors i els consumidors a limitar-ne l’ús.
Des de l’Agència Catalana de Residus, el seu director, Josep Maria Tost, dona per
fet que la campanya de les bosses ha estat el primer pas per avançar en la
legislació, que el 2020 preveu noves restriccions. “Ningú discuteix l’impacte que té
una bossa de plàstic, i l’usuari ha entès que se la pot estalviar”, assegura el
responsable de la gestió dels residus. Amb les dades recopilades des del 2017, les
inspeccions fetes als mercats municipals van detectar en un primer moment que un
10% dels paradistes incomplien la norma. “No es va sancionar, però sí que es va comunicar per carta l’obligació de fer pagar les bosses”, assenyala
Tost.
La percepció des de l’administració catalana és que l’adaptació és més complicada en el petit comerç, on encara hi ha qui és reticent a cobrar les
bosses. La transició, en canvi, s’ha normalitzat a les grans àrees comercials, on fan pagar les bosses de plàstic o d’altres materials reciclats.
La prohibició de la gratuïtat de les bosses va requerir llargues negociacions amb els comerciants, tal com recorda el director de l’Agència Catalana
de Residus. “La implantació no va ser fàcil per les reticències i vam trigar dos anys a acatar les directives europees”, diu. Tot i el retard, Catalunya va
ser pionera en la prohibició de regalar les bosses, que des d’aquest estiu és vigent a tot l’Estat espanyol.
Lliures de plàstics
A partir del 2020, les restriccions s’endureixen i es prohibiran les bosses de plàstic dels supermercats. Les més gruixudes, de més de 50 micres,
hauran d’estar fetes com a mínim amb un 50% de plàstic reciclat i s’hauran de cobrar. A partir del 2021, però, es prohibiran les bosses lleugeres
(menys de 50 micres) i molt lleugeres (menys de 15 micres), tret que siguin compostables.
Per les entitats ecologistes, encara queda camí per recórrer per frenar un abús del consum de plàstic a escala mundial que acaba embrutant i
contaminant el medi ambient. A tot el món, els plàstics representen el 85% de les deixalles marines, i reduir-ne els residus s’ha convertit en una
prioritat.
La llista s’allarga
El Parlament Europeu va aprovar la setmana passada la prohibició de certs plàstics d’un sol ús de cara al 2021. La proposta inicial és que
desapareguin del mercat una desena de productes com ara els bastonets de les orelles, les canyetes per beure, els palets dels globus i els plats,
coberts i gots de plàstic. La llista s’allarga amb els plàstics oxodegradables i els recipients de menjar ràpid de poliestirè expandit. L’objectiu és que la
indústria hi trobi alternatives abans. Pel que fa a l’ús dels envasos per a hamburgueses, entrepans, fruites, verdures, postres i gelats, s’haurà de
reduir almenys un 25% per al 2025. “Estem envoltats de plàstic. S’ha de donar marge a la indústria per fer la transició”, assenyala el responsable de
l’Agència Catalana de Residus.
El consum d’envasos de plàstic no para de créixer, i la recollida selectiva, en canvi, fa sis anys que està estancada i no supera el 40%. Només a
Catalunya, es consumeixen cada dia 9 milions d’envasos de begudes. “S’hi ha de posar fre, perquè és un abús que ens pot sortir massa car”,
assenyala César Fernàndez des de la plataforma Retorna, que proposa millorar el sistema de recollida d’envasos.
Els experts coincideixen que per incrementar els percentatges s’hauran de buscar iniciatives que “toquin la butxaca” del consumidor i que
l’incentivin econòmicament a reciclar. En aquesta direcció treballen des de Retorna, on s’aplega la indústria del reciclatge, sindicats, entitats
ecologistes i de consumidors. L’objectiu és implantar màquines per poder retornar els envasos i amb les quals el client pugui recuperar l’import que
ha pagat com a dipòsit per l’envàs. La prova pilot que Retorna va fer el 2013 a Cadaqués va permetre recuperar un 92% de les begudes venudes
amb el sistema de dipòsit. “Funciona en molts països, només cal apostar-hi.”
LES FRASES:
Ningú discuteix l’impacte que té una bossa de plàstic i l’usuari ha entès que se la pot estalviar
Josep Maria Tost, director de l’agència catalana de residus
Es recuperen més del 90% dels envasos de plàstic i vidre que es renten i es tornen a fer servir
César Fernàndez, membre de la plataforma retorna
“No es pot maleir el plàstic”
La pressió contra el plàstic no ha agafat per sorpresa els fabricants, que ja fa anys que estan buscant alternatives. Des de la patronal Pimec,
mantenen trobades amb els fabricants per informar de les directrius europees. “No es tracta d’anar contra el plàstic i maleir-lo, però sí de fer una
transició en el cas d’aquests materials d’un sol ús, que s’hauran de deixar de fabricar i que poden oferir noves oportunitats”, assenyala Joan Barfull
des de la comissió de Medi Ambient i Economia Circular de la patronal.
“Una política contra el plàstic no té ni cap ni peus, perquè és un material del tot reciclable. El que cal és més educació ambiental perquè no arribi
allà on no toca“, explicava des del sector Nuri Lluís, responsable de l’empresa Rovi Packaging.
Moltes de les empreses de bosses i embalatges de plàstic ja han fet el salt al paper i també, amb visió de futur, als materials compostables, que
ara per ara asseguren que tenen un consum baix i amb un cost elevat. Per ara són una minoria els comerços que ofereixen bosses compostables als
clients.
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CALENDARI DE REUNIONS DE L´ANT
Dilluns, 19 de novembre, a les 21 hores, a can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 19 de novembre, a les 21,30 hores, a can Sostres. Reunió de junta directiva.
Les reunions de la junta directiva de l´ANT són obertes a la participació de tots els membres de l´associació, amb veu i sense vot.
Les reunions del grup d´ornitologia són obertes a la participació de totes aquelles persones que tinguin interès en el món de les aus.

ACTIVITATS DE L´ANT
Diumenge, 4 de novembre, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per
observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de l´assistència. T. 93 689 03 66.
Dissabte, 10 de novembre, a les 10,30 hores, a la plaça de l´Ajuntament. Taller de
construcció de caixes niu per als ocells. 15 places limitades. Us hi podeu inscriure,
prèviament, per correu electrònic, fins el divendres, 9 de novembre.
Divendres, 30 de novembre. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies
corresponents al mes de novembre del 17è Concurs d´identificació fotogràfica
d´aus. Si hi teniu interès podeu demanar de rebre les fotografies a l´encarregat del
concurs Sergi Sales, a l´adreça electrònica salessergi@gmail.com
Del dijous, 6 al dissabte, 8 de desembre. Sortida ornitològica al delta de l´Ebre.
Organitzada pel grup d´ornitologia. Us hi podeu inscriure per correu electrònic, fins el
dilluns, 19 de novembre, o assistint a la reunió del grup d´ornitologia.
Diumenge, 16 de desembre, a les 18 hores, a can Sostres. Sortida per fer el cens
d´aus nocturnes.
Dilluns, 17 de desembre, a les 20,30 hores, a can Sostres. Acte final del 17è
Concurs d´identificació fotogràfica d´aus. Amb la prova final en directe i el lliurament
dels premis als concursants assistents.

ALTRES ACTIVITATS
Diumenge, 11 de novembre, de les 9 a les 12 hores, a Cabrera de Mar. Sortida: El món de les plantes invasores. Hi ha unes 120 espècies de
plantes al·lòctones que es consideren invasives a Catalunya i cada any que passa, hem d’afegir-ne alguna més. Quina posició cal tenir davant
d’aquesta problemàtica? Quin problema suposen? Dins del marc de la finca de Can Parcala, aprendrem a localitzar plantes que són forànies i que
han aconseguit fer-se un forat als nostres paisatges. A càrrec de Joan Cuyàs i Jordi Cebrian. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679,
info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 11 de novembre, de les 9 a les 13,30 hores, a Pratdip. Pedra seca a Pratdip. Anirem a les finques de Les Setjoles,
propietat del GEPEC, i la del Tres Quarts, en custòdia. Farem diverses accions de millora de l'entorn. Entre elles treballarem en
refer marges de pedra seca, i al temps que treballem, aprendrem quatre coses d'aquest antic art de la pedra seca. Organitzada pel
Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Dissabte, 17 de novembre, de les 9 a les 14 hores. Visita al meandre de Castellvell i el Vilar. Zona natural de bosc de ribera on podrem veure
amfibis i escoltar ocells. Lloc de gran valor paisatgístic i mediambiental, corredor natural entre dos parcs, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac i el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. A càrrec de Xabier Iglesias i Montserrat Pérez. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679,
info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 18 de novembre. Camins de cabres a Tivissa. Des de la Tossa, punt més alt de les muntanyes de Tivissa, baixarem per descobrir els
encants de les Cabreres i el barranc i la carrerada de Missamaroi. Organitzada pel Gepec. T. 977331142. www.gepec.cat
Diumenge, 25 de novembre, de les 9 a les 14 hores, a Collserola. Geologia sobre rodes. Recorregut en bicicleta, al llarg de la “Carretera de les
Aigües” de Collserola, per descobrir els seus afloraments geològics. Aquest recorregut ens ajudarà a conèixer una part de la geologia dels primers
temps i que tenim al nostre entorn. A càrrec de David Rodés. Organitzada per DEPANA. T. 932 104 679, info@depana.org, www.depana.org
Diumenge, 25 de novembre, de les 8 a les 15 hores al Pla de Santa Maria (Alt Camp). Pedra seca al Pla de Santa Maria. Farem la ruta de la
pedra seca, anirem a Sant Pere de Gaià i, des del mirador de Santes Creus, veurem el monestir i la vall del Gaià. Organitzada pel Gepec.
T. 977331142. www.gepec.cat

