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20a MARATÓ ORNITOLÒGICA TORRELLENCA
El grup d´ornitologia de l´Associació Naturalista Torrellenca ha organitzat per al matí, de les 6 a les 13 hores, del dissabte, 30 d´abril
del 2022, la 20a Marató ornitològica torrellenca.
Si voleu observar i conèixer els ocells del nostre entorn, inscriviu-vos-hi, abans del dilluns, 25 d´abril. És de franc. Cal fer-ho per correu
electrònic a l´adreça de l´entitat.
D´una forma lúdica i divertida aprendreu a observar els ocells al costat de gent que ja hi té experiència. Cal portar binocles. Si no en
teniu, demaneu-los i us els deixarem. També cal portar roba i calçat adequats per al camp.
És una activitat tradicional de la nostra entitat que s´ha fet a l´abril des de l´any 2002, cada any, excepte el 2020, degut al confinament
decretat per combatre la pandèmia del Covid.
El dilluns, 25 d´abril, a les 21 hores, a can Sostres, en la reunió del grup d´ornitologia, s´organitzaran els grups amb les persones
inscrites, amb un cap de colla. Hi podeu asistir. El cap de colla es posarà en contacte amb les persones inscrites per indicar-los el punt
de trobada.
Evolució del nombre d´espècies detectades
en les dinou maratons anteriors.
nº d´edició observadors
espècies
1a Marató
2a Marató
3a Marató
4a Marató
5a Marató
6a Marató
7a Marató
8a Marató
9a Marató
10a Marató
11a Marató
12a Marató
13a Marató
14a Marató
15a Marató
16a Marató
17a Marató
18a Marató
19a Marató

18
16
4
9
9
7
16
14
15
18
20
11
13
12
9
3
6
12
7

46
53
38
55
50
47
58
60
58
57
54
54
56
56
53
50
51
53
51

Un dels grups participants en l´edició del 2014.

data
20/4/2002
26/4/2003
24/4/2004
30/4/2005
22/4/2006
28/4/2007
26/4/2008
25/4/2009
24/4/2010
30/4/2011
21/4/2012
20/4/2013
26/4/2014
18/4/2015
16/4/2016
8/4/2017
21/4/2018
27/4/2019
24/4/2021

COL· LECCIÓ DOCUMENTS D´ANT
Acompanyem aquest full informatiu amb el número 239 de la Col·lecció Documents d´ant, amb el títol “El canvi obligat”. Hem confeccionat
aquest document amb l´article de Jaume Terradas, publicat a la secció “Els apunts d´en Jaume Terradas” al bloc del CREAF, a l´octubre
del 2021.
En l´article s´insisteix que cal un canvi radical per lluitar contra el canvi climàtic i les seves afectacions. Des de les administracions, des
dels fons d´inversió i des de la gent del carrer. I cal que les persones que s´oposen als projectes insostenibles facin propostes
sostenibles.
D´aquest document ens fem ressò especialment de la cita de l´enginyer Ramon Sans.
“Segons l’enginyer industrial Ramon Sans, si es fa la transició energètica a Catalunya caldrà destinar un 1,6% del territori a
instal·lacions de captació d’energia solar i eòlica, però considerant la molt més alta eficiència de les renovables es podrien
estalviar de l’ordre de 200.000 milions d’euros. Per fer això, demana un projecte de Govern per a la transició, un territori en
el què actuar i la creació d’una banca que ho gestioni. Si es substitueixen les energies fòssils per les renovables, però
aquestes s’importen d’instal·lacions situades a l’Aragó, no sols s’omplirà el territori de MATs (línies de molt alta tensió),
sinó que a més aquests diners no els estalviarem i els haurem de pagar als productors i transportadors. Sans fa una crida
urgent: cal fer la transició abans del 2040, una transició que creu que és viable, econòmicament i des de qualsevol punt de
vista. En canvi, els combustibles fòssils i l’urani aniran pujant un 5% anual. Si no fem res, pagarem cada cop més i
contribuirem a la desestabilització del clima, que serà especialment dura a la Mediterrània.”

Relacionat amb aquest tema, reproduïm a continuació el manifest, promogut per la Federació Ecologistes de Catalunya, publicat al
web del GEPEC.

MANIFEST PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE A CATALUNYA
Demanem un altre model d’implantació de les energies renovables que sigui participatiu, sostenible, respectuós amb els
espais naturals, la biodiversitat, els paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris.
Arran de l’aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables, s’ha iniciat una acceleració en la tramitació de projectes de centrals eòliques i
fotovoltaiques que estan afectant molt negativament i posant en greu perill el futur de molts espais naturals de gran importància
ecològica, de paisatges de valor incalculable, de zones d’importància geològica, històrica i cultural, d’àrees importants pel futur
d’una agricultura de qualitat i en greu perill la conservació de biodiversitat i afavorint la seva pèrdua, causant la mort de milers
d’espècies en perill d’extinció i alterant els seus hàbitats. A més s’està afectant molt severament la qualitat de vida i el futur de
la gent que viu al món rural.
Aquest Decret Llei s’està aplicant de forma autoritària, generant una gran indefensió en els territoris afectats. S’estan tramitant
els projectes obviant els processos de participació i diàleg amb els ajuntaments, els sectors econòmics, socials i ambientals, que haurien
de permetre fer possible, mitjançant un procés de concertació, l’aplicació dels criteris més bàsics d’equilibri territorial, racionalitat i
eficiència energètica.
A Catalunya, a hores d’ara, s’estan tramitant centenars de projectes que afectaran a molts milers d’hectàrees. Bona part de les nostres
muntanyes tenen projectes de centrals eòliques i milers d’hectàrees de plana estan afectades per projectes fotovoltaics. També s’han
presentat els primers projectes de centrals eòliques marines.
Aquestes centrals, junt amb les infraestructures i obres que caldria portar a terme (instal·lació de centenars de quilòmetres
de noves línies elèctriques, l’obertura de noves pistes i accessos a zones naturals, la instal·lació de centrals transformadores
d’energia, etc.) provocaran una transformació, sense precedents, del paisatge de Catalunya i uns gravíssims impactes
ambientals i socioeconòmics al món rural, de conseqüències imprevisibles.
La concentració de projectes de producció energètica en zones rurals, poc poblades, on el terreny és més barat per les empreses
elèctriques, compromet els projectes de desenvolupament basats en la valorització dels productes de la terra i en el turisme de qualitat,
que són el futur de molts territoris. A més no resol cap de les problemàtiques del món rural: envelliment de la població, manca de relleu
generacional a l’agricultura, manca de serveis i despoblament. La instal·lació d’aquestes centrals energètiques, a més, no deixa riquesa,
no crea ocupació i no fixa la gent al territori ni n’atrau de nova.
A Catalunya, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, s’està facilitant que siguin les empreses promotores les que marquin les regles
del joc. S’està permetent que siguin les empreses les que decideixin els indrets on ubicar els seus projectes, sense importar els greus
impactes que provocaran i, fins i tot, que siguin les empreses les que decideixin el futur de l’activitat agrària i del turisme rural en molts
pobles del nostre país.
L’actual model d’implantació de les energies renovables i el mateix Decret Llei 16/2019 incompleixen allò que determina la
Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que en el seu article 19, corresponent a l’energia, diu:
«1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent
renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del
sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, i concretament han d’anar encaminades a:
[…]
b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar, sempre que sigui possible, aprofitant els espais ja alterats per
l’activitat humana, i minimitzar així l’ocupació innecessària del territori.

[…]
La planificació energètica i la mitigació del canvi climàtic s’han d’elaborar de manera integrada. S’ha de tenir en consideració especial
el principi de justícia social en aquelles persones, col.lectius, sectors econòmics i territoris que puguin resultat més afectats per la
transició energètica.»
Actualment a Catalunya tenim 29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals 13.201 es troben a l’àrea metropolitana de
Barcelona. En aquests polígons hi trobem milions de metres quadrats de teulades industrials aptes per acollir instal·lacions de producció
fotovoltaica. També tenim milers d’hectàrees de baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural, lligades a actuals infraestructures,
a vies de comunicacions, a zones industrials, a zones d’activitat portuària o a zones periurbanes degradades, on hi trobem un gran
potencial de producció energètica.
Lluny d’acomplir els dictàmens de la Llei 16/2017 la totalitat de centrals d’energies renovables que s’estan tramitant, exceptuant les
d’autoconsum, s’ubiquen fora d’aquests polígons industrials i de les zones periurbanes degradades, perseguint un sol objectiu:
aconseguir terrenys més barats per reduir despeses i augmentar els beneficis, a costa de crear uns impactes ambientals i socials, que
poc preocupen a les empreses elèctriques.

Fotomuntatge publicat al web del Gepec.

Davant d’aquesta GREU i INSOSTENIBLE situació DEMANEM als partits polítics i al Govern de la Generalitat:
1. La derogació del Decret Llei16/2019, que es va aprovar sense participació pública ni l’avaluació ambiental estratègica, com exigeix
la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i
que està provocant uns importants i greus impactes ambientals, paisatgístics, sobre el patrimoni natural, geològic, cultural, i agrari de
Catalunya i sobre la qualitat de vida i el futur de la població rural, tot creant uns greus desequilibris socioeconòmics en el món rural.
2. La paralització immediata de la tramitació de tots els projectes de renovables, excepte els projectes d’autoconsum i els
d’iniciativa pública o privada que es basin en la sostenibilitat i aprofitin el sol urbà o industrial o les seves edificacions, aplicant
una moratòria fins la redacció i aprovació d’un pla de transició energètica que n’ordeni la seva implantació de forma sostenible.
3. La redacció i aprovació d’un pla d’implantació de les energies renovables que permeti una transició energètica real,
basada en les renovables i que segueixi el model de l’energia distribuïda, on l’energia es produeixi a prop dels llocs de consum
i situant les centrals productores d’energia en els polígons industrials, en zones periurbanes degradades, de baix valor
ambiental i agrari, en zones de concentració d’infraestructures, en zones d’activitat portuària, utilitzant els sostres urbans, etc.
Aquest model d’implantació ha de ser participatiu, sostenible i compatible amb la preservació dels espais d’interès ecològic,
paisatgístic, geològic, cultural, històric i agrari i compatible amb la conservació de la biodiversitat i de la qualitat de vida de les persones
del medi rural.
Aquesta implantació ha de ser controlada per l’administració que n’ha de marcar les condicions prèvies que han de complir els
projectes i establir en quins indrets es poden ubicar aquestes instal·lacions.
4. Un cop aprovat el pla de transició energètica cal implementar la transparència en la tramitació dels projectes de centrals
energètiques que ha facilitar l’accés a la informació i la participació de les parts interessades. Actualment els projectes es tramiten
sense vetllar per aquesta transparència, dificultant l’accés a la informació, la presentació d’al·legacions i el coneixement de l’estat de
tramitació administrativa.
5. Redactar un nou Pla de l’Energia de Catalunya (PECAT). El que teníem ara tenia una vigència fins al 2020, així, doncs, ja està
caducat. Cal elaborar un nou PECAT permetent la participació activa en la seva elaboració. El PECAT, entre d’altres aspectes, ha de
definir les necessitats energètiques i les fons de producció des d’una òptica de contenció del canvi climàtic i foment de les energies
renovables amb participació social.
Cal que s’estableixi ben clarament que la producció d’energia de fonts renovables substituirà a l’energia produïda per les nuclears, les
tèrmiques, les incineradores i la resta de fonts productores d’energia que no siguin renovables o que comportin problemes ambientals i
que es farà una verdadera transició energètica, marcant les condicions d’aquesta transició. Aquesta transició energètica ha de marcar un
nou paradigma on es prioritzin les polítiques d’estalvi, reducció i d’eficiència energètica.
Cal que el pla doni un impuls, tant a nivell de normativa com pel que fa al suport financer, als projectes de producció d’energia
renovable pública, promoguts pels municipis o altres administracions o per cooperatives o grups locals, que es basi en l’aprofitament dels
sostres, dels espais urbans, industrials o l’aprofitament d’altres espais degradats, sense valor ambiental, paisatgístic ni agrari.
Catalunya març de 2021.

RECULL DE PREMSA
Acompanyem aquest full informatiu amb un recull de premsa, el número 157 dins de la col·lecció, que porta el títol “El cànon de
residus”.
Es tracta d´informacions, articles d´opinió i editorials, publicades als diaris El Punt Avui, Ara, Diari de Girona, La Vanguardia, Segre i al
digital Més economia, des del desembre del 2021 fins el març del 2022, que tracten sobre la tramitació al congrés i el senat espanyol
d´una nova llei de residus que afecta la normativa catalana vigent fins ara, amb la possible desaparició del cànon de residus que s´aplica
als municipis de Catalunya.
Finalment la llei es va aprovar el dijous, 31 de març. A continuació reproduïm, traduïda, una informació del diari econòmic de Madrid,
Cinco Dias, en la qual es mostra la resistència de certs sectors econòmic a algunes de les mesures a implantar d´acord amb les
directives europees.

RECICLATGE I ENVASOS
La Llei de Residus tira endavant en el Congrés amb fort rebuig de la indústria agroalimentària
La patronal FIAB xifra en 2.000 milions l'impacte negatiu en el sector; inclou dos nous tributs, als envasos de plàstics i a la
incineració
Bernardo Díaz - Madrid - 31 MAR 2022
Planta de tractament de residus de CLD a Barberà del Vallès
(Barcelona).

Ja és un fet. La denominada Llei de Residus i Sòls
Contaminats per a una Economia Circular va acabar
aquest dijous el seu tràmit parlamentari, després de mesos
d'espera, estira-i-arronsa de grups de pressió, i amenaces
de multa de Brussel·les a Espanya per no transposar
diverses directives sobre l'assumpte. El Congrés dels
Diputats va donar llum verda definitiva a la norma, que fixa
objectius de reducció de residus i prohibeix la venda de
productes de plàstic de només un ús, entre altres canvis.
El text, una vegada publicat en el BOE, reemplaçarà la Llei
de Residus de 2011.
Acaba així una llarga tramitació de la norma, que ha
sobreviscut a l'escassetat de suports al Senat, on es van tramitar 579 esmenes. Ha tirat endavant amb el suport del PSOE, Unidas
Podemos, Más País i els grups bascos i l'abstenció del PP, i sense els vots de Vox i dels grups catalans, que van intentar negociar en
totes dues cambres perquè Catalunya mantingués la plena gestió de l'impost que ja s'aplica en aquesta comunitat i que, al·leguen, perilla
pel nou tribut a l'abocament i incineració que la llei introduirà a nivell estatal en 2023.
La nova norma transposa amb retard les directives europees de residus i de plàstics de només un ús, que havien d'haver-se traslladat
al marc espanyol en 2020 i en 2021.
Entre els principals punts de la norma figuren, per a fomentar l'economia circular, dos nous tributs. Un, sobre els envasos de plàstic no
reutilitzables, i un impost a la incineració, coincineració i al dipòsit de residus en abocador. Les entitats locals estaran obligades a
desenvolupar en tres anys una taxa o prestació patrimonial, associada als serveis de gestió de residus que presten.
El text incorpora també la possibilitat d'implantar, a partir de finals de 2023 i després d'una avaluació prèvia, el sistema de dipòsit,
devolució i retorn d'envasos (SDDR).
Reducció gradual
La norma inclou objectius com la reducció del pes dels residus produïts d'un 13% en 2025, i d'un 15% en 2025 respecte als generats
en 2010, objectius més ambiciosos que la directiva de la UE. Des de 2025 també caldrà recollir de manera separada els residus tèxtils,
oli de cuina usat, residus domèstics perillosos i voluminosos.
Reutilització
El text prohibeix també la destrucció d'excedents no venuts de productes no peribles com a tèxtils, joguines i aparells elèctrics, que
hauran de destinar-se preferentment a reutilització i reciclatge. Per a reduir el consum d'envasos, els establiments d'hostaleria i
restauració hauran d'oferir el consum d'aigua d'aixeta gratuïta.
Entre altres novetats, figura la consideració de certes particularitats en les taxes municipals de residus, com la participació en
compostatge domèstic o comunitari.
Reparació
D'altra banda, estableix obligacions per als productors a l'hora de proporcionar informació sobre la possibilitat de reparar els productes
elèctrics i electrònics.
La nova llei compta amb el rebuig de gran part de la indústria agroalimentària per “amenaçar la competitivitat del sector, en tant que
posa a les empreses espanyoles en desavantatge respecte als seus competidors” de la resta d'Europa. “La Llei de Residus aprovada
avui [per ahir] tindrà un important impacte en les empreses del sector, al voltant de 2.000 milions d'euros, i per tant en l'ocupació”, va
afirmar Maurici García de Quevedo, director general de la patronal alimentària FIAB. La industria rebutja també el projecte de reial decret
d'Envasos i Residus d'Envasos, que s'està tramitant en paral·lel a la Llei de Residus.

FIAB: tancament de 2.400 empreses
Aquest reial decret tindrà un fort impacte en el sector d'alimentació i begudes, ja que podria provocar el tancament de fins a 2.400
empreses, el 7,1% de la indústria, i la destrucció de 26.500 ocupacions, segons un estudi realitzat per Analistes Financers Internacionals
(Afi) al costat de FIAB. La norma fixa, entre altres mesures, la reducció del 50% d'ampolles de plàstic d'un sol ús per a 2030, així com
nous objectius de reutilització. Segons Afi, aquests objectius “comporten un increment de costos i inversions inesperades per al sector.
Les pimes situades en el medi rural, seran, en general, les més afectades”.
En concret, Afi estima en 7.050 milions d'euros el cost que implicarà l'aplicació del decret, i indica que en alguns aspectes “excedeix les
directives europees”, a més d'imposar inversions de 6.270 milions d'euros per a adaptar-se als objectius de reutilització i reducció de
plàstic.
EsPlásticos
Per part seva, la plataforma del sector EsPlásticos va avisar ahir que l'impost als envasos no reutilitzables “generarà una alça de preus
de molts productes de primera necessitat”.
"L'impacte de l'impost serà alt. Espanya és dels pocs països europeus que implementarà un impost que considerem discriminatori
respecte a altres materials, desproporcionat i sobretot no és útil per a millorar els objectius ambientals de la llei ja que repercutirà no sols
en un sector clau en la indústria espanyola, sinó que de manera directa incidirà en tota la indústria, que usa envasos de plàstic",
assenyalen des de la plataforma.
"A més, aquests objectius de reducció no fomentaran la reutilització ja que es traduiran en la substitució arbitrària per altres envasos
d'un sol ús, molts d'ells fets de multimateriales i més difícils de reciclar, que donaran lloc a residus molt més pesats, generant per tant
una petjada de carboni major", afegeixen.
IMPORT DEL CÀNON HIDRÀULIC A RETORNAR A LES ELÈCTRIQUES
Inclosa en la nova llei de Residus es va aprovar ahir una modificació, proposada pel PSOE, a l'article 11 del cànon de generació a
l'energia hidràulica, per a incloure una sentència del Tribunal Suprem relativa a l'aplicació d'aquest cànon aprovat en 2015 pel Govern del
PP. Aquest va ser un dels assumptes més criticats ahir durant el debat del projecte de llei, ja que diversos grups parlamentaris, entre
altres PP, Cs, PNB i Vox van enlletgir a l'Executiu la “utilització” de la nova norma per a introduir tal modificació.
La mateixa permet retornar a les elèctriques 1.400 milions d'euros amb càrrec a l'Estat per a compensar-les per l'aplicació que es va fer
del cànon amb caràcter retroactiu (anys 2014 i 2013) a l'aprovació de la llei de 2015, segons marca el Suprem.
Aquesta devolució és a càrrec del Tresor Públic, per la qual cosa no ha d'afectar la factura dels consumidors, i les principals
beneficiades del reintegrament serien Iberdrola, Endesa, Naturgy i Acciona.
Hi havia programada una reunió al Parlament de Catalunya entre representants de la Plataforma Ciutadana Residu Zero i els quatre
grups parlamentaris de ERC, CUP, Comuns i JuntsXCat, per tractar sobre futures normatives catalanes i s´ha ajornat per poder estudiar
la nova llei aprovada a Madrid.
A continuació reproduïm el correu electrònic rebut per l´ANT en el qual es desconvoca la reunió del 12 d´abril.
CEPA - Ecologistes de Catalunya per a pcrz
S'endarrereix la reunió segurament al dimarts 26 d'abril. Preparació debat amb els 4 Grups parlamentaris i l'ARC el proper 12 d'abril
Ecologistes Catalunya
Bona tarda,
Ens acaben de comunicar que l'ARC proposa endarrerir dues setmanes la reunió, ja que ahir es va aprovar la Ley de residuos i
necessiten dues setmanes per valorar aquesta llei i aportar a la reunió la seva propostes de bases de la Llei de prevenció.
Ja us comunicarem la data exacta, que segurament serà, si a la resta de GP els va be, el 26 d'abril a la tarda.
Bon cap de setmana,
Hola companyes i companys de la PCRZ,
Us enviem un arxiu amb la proposta de preparació de la reunió de la PCRZ amb els grups parlamentaris del proper dimarts
dia 12 d’abril al Parlament de Catalunya a les 17h.
Tots aquells que vulgueu assistir-hi, envieu el més ràpid possible el nom i número de DNI per tal de poder accedir al Parlament. Si algú
pot arribar abans per comentar la preparació, podem trobar-nos a les 16:30 al bar a l’interior del Parlament.
Una abraçada,
Mercè / Josep
CEPA-EdC
Preparació de la reunió del Grup de treball entre la PCRZ i els grups parlamentaris ERC, CUP, Comuns i JuntsxCat.
Dimarts 12 d’abril al Parlament a les 17h. Sala 2.
Recordeu: després de l’aprovació el 23 de desembre de la moratòria a nous projectes d’incineració, vam demanar fer reunió amb els 4
Grups parlamentaris (4GP), per conèixer les línies bàsiques de la nova Llei de Prevenció de Residus que ens explicarà el director de
l’ARC.
El nostre objectiu com a PCRZ es conèixer per on anirà aquesta Llei, si avança més en prevenció que la Llei espanyola que s’acaba
d’aprovar, i contrastar-ho amb la proposta que vam presentar-los-hi la PCRZ (l’adjuntem per si algú vol repassar-la).

21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Aquests eren els noms correctes de les espècies (el nom científic i els populars en català, castellà i anglès), de les fotografies dels
mesos de gener i febrer.

Foto nº 1:

Turdus iliacus
Redwing

Foto nº 2:

Actitis hypoleucos
Common Sandpiper

Foto nº 3:

Turdus pilaris
Fieldfare

Foto nº 4:

Chersophilus duponti
Dupont´s Lark

Tord ala-roig
Zorzal Alirrojo
Xivitona
Andarríos Chico
Griva cerdana
Zorzal Real
Alosa becuda
Alondra de Dupont

Reproduïm, a continuació, les dues fotografies del mes de febrer i, a continuació el text de l´encarregat del concurs.

Les solucions de febrer.
Foto nº1: Griva cerdana (Turdus pilaris)- Es relativament fàcil si et fixes en els tons granatosos típics de les parts superiors de les ales,
coll pigallat, sobretot fons groguenc i carpó gris.
Foto nº 2: Alosa becuda (Chersophilus duponti)- Aragó.
Aquesta era força més complicada, la postura i coloració general apunten a un membre de la familia dels Anthus o algun alaudit. El
dors clarament ratllat descartaria tant Trobat com Anthus similis, només quedaria Piula grossa, però aquesta tindria bec més curt i
robust, parts inferiors blanques sense taques i franja malar marcada. Una vegada arribem a Alaudid, amb aquest bec tant llarg només
pot ser una Alosa becuda, en l'habitual postura entre mig de la vegetació.
Sergi Sales

21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS
Publiquem ara la classificació del 21è Concurs d´identificació fotogràfica d´aus, comptant només la puntuació corresponent a les dues
fotografies del mes de gener, i, en cas d´empat, per ordre temporal de les respostes donades. Al tancament d´aquest full informatiu
encara no s´havia rebut la puntuació actualitzada.

4 PUNTS:

Arnau Costa
Dani Rey Faura
Francesc Capdevila
Francina Turon
Jaroa Lopez
Manel Gonzalez
Núria Rodríguez
Sandra Morujo
Tomás Blasco
Vicenç Roig

2 PUNTS:

Bet Mejan
Lluís Estrada
Maria Mira
Pep Domènech
Sergi Sales, amb Enric Morera, a l´acte final del 2021.

Aquestes eren les dues fotografies corresponents al mes de març, la resposta a les quals es podia enviar fins el dijous, 31 de març.

En Sergi Sales va enviar per correu electrònic la primera prova extra del concurs el 21 de març. Reproduïm la prova a continuació.
Hola,
Adjunto la primera de les proves extres. En aquest cas ideada i feta per Enric Morera.
Aquí s'amaguen 8 ocells.
Cada encert puntua 0,25 punts (per tant es pot assolir un màxim de 2 punts).
Els errors no resten.
Termini màxim per contestar: 15 d'abril
Apa, per donar-li voltes al cap .



OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
Aquestes són les observacions del febrer del 2021 de les quals hem rebut comunicació. Dins Natusfera hi ha el projecte “Observacions ornitològiques ANT” amb més observacions
ornitològiques del municipi de Torrelles de Llobregat. S´hi pot accedir des del web de l´ANT o a l´adreça https://natusfera.gbif.es/projects/observacions-ornitologiques-ant
Des del grup d´ornitologia agraïm aquestes comunicacions a totes les persones que ho han fet. Ajuden a conèixer millor el nostre entorn.

Ballester (Tachybaptus melba) (X ex.) observats al centre urbà.
Dimecres, 30 de març del 2022, al capvespre.
Observadora: Neus Planas
Aligot comú (Buteo buteo) (4 ex.) + Corb (Corvus corax) (60 ex.) observats al Montpedrós.
Diumenge, 27 de març del 2022, a les 18,35 hores.
Observador: Vicenç Roig
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) (6 ex.) observats a can Gallina.
Diumenge, 27 de març del 2022, a les 17,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) (1 ex.) fotografiat al camí dels escolars.
Dimarts, 22 de març del 2022, a les 11,54 hores.
Observadora: Neus Planas
Lluer (Carduelis spinus) (1 ex.) fotografiat als horts de la mina de can Soler.
Dilluns, 21 de mar del 2022, a les 11,59 hores.
Observadora: Neus Planas
Puput (Upupa epops) (1 ex.) observat a la cooperativa.
Dijous, 17 de març del 2022, a les 10 hores.
Observadora: Rosa Simon
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) (1 ex.) observat a can Coll.
Dijous, 17 de març del 2022, a les 8,30 hores.
Observador: Miquel Roig
Martinet blanc (Egretta garzetta) (1 ex.) observat a les Camanyes.
Dimarts, 15 de març del 2022, a les 10,30 hores.
Observador: Juan Mora
Ballester (Tachybaptus melba) (1 ex.) observat a les Rovires.
Diumenge, 13 de març del 2022, a les 17,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cargolet (Troglodytes troglodytes) (1 ex.) fotografiat al raval Perruca.
Diumenge, 13 de març del 2022, a les 11,08 hores.
Observadora: Neus Planas
Merla blava (Monticola solitarius) (1 ex.) cantant des de la creu del campanar.
Dissabte, 12 de març del 2022, a les 18,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Oreneta cuablanca (Delichon urbica) (X ex.) observats als nius de la Rectoria.
Dissabte, 12 de març del 2022, a les 18,30 hores.
Observador: Vicenç Roig
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (1 ex.) observat a can Roig.
Dijous, 10 de març del 2022, a les 13 hores.
Observador: Tomás Blasco
Picot garser petit (Dendrocopos minor) (1 ex.) + Tudó (Columba palumbus) (18 ex.) observats als pollancres de can Roig.
Dimarts, 8 de març del 2022, a les 7,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Becada (Scolopax rusticola) (1 ex.) observat a la riera/can Casanoves.
Diumenge, 6 de març del 2022, a les 19 hores.
Observador: Vicenç Roig
Blauet (Alcedo athis) (1 ex.) observat a la riera/can Gallina.
Diumenge, 6 de març del 2022, a les 18,50 hores.
Observador: Vicenç Roig
Polla d´aigua (Gallinula chloropus) (2 ex.) observats a la riera/can Gallina.
Diumenge, 6 de març del 2022, a les 18,45 hores.
Observador: Vicenç Roig
Titella (Anthus pratensis) (3 ex.) observats a cal Canut.
Diumenge, 6 de març del 2022, a les 15,45 hores.
Observador: Vicenç Roig

JA ES PODEN RETIRAR LES MENJADORES PER ALS OCELLS
Seguint la campanya del grup d´ornitologia, en la que es promou la instal·lació de
menjadores per als ocells, per oferir-los una alimentació suplementària durant la
temporada d´hivern, a partir de la primavera ja es poden anar retirant.
A finals de març ja havia desaparegut una bona part de la població de Lluer
(Carduelis spinus). Ja han tornat als seus territoris de nidificació i ben aviat ja no se´n
veurà cap.
Recordeu que si heu instal·lat una menjadora ens podeu enviar totes les vostres
observacions i/o imatges a la nostra adreça de correu electrònic:

ant.laformiga@gmail.com
A l´esquerra, dos exemplars de Lluer (Carduelis spinus), en la seva acostumada posició de cap
per avall, fotografiats en una menjadora amb cacauet, a can Güell. Fotografia d´Isabel Mora.
28/2/2022.

A l´esquerra, un exemplar de Lluer (Carduelis
spinus), en una menjadora amb gra, al raval Janer.
Fotografia de Neus Planas. 13/3/2022.

LLISTA DE PRIMERES OBSERVACIONS D´ESPÈCIES ESTIVALS
Fins a finals de març ja s´han rebut comunicacions d´observacions de les espècies d´ocells estivals següents:
Oreneta vulgar, Oreneta cuablanca, Ballester i Xot.
Actualment es fan observacions de Puput (Upupa epops) durant tot l´any. La seva fenologia ha canviat i ja no es considera una
espècie només estival en la nostra localitat.
Com a raresa, es va rebre la comunicació de la detecció d´un exemplar de Colltort (Jynx torquilla), fins ara considerat estival, el 2 de
gener del 2022.
Seguint la feina que realitza cada any el grup
d´ornitologia amb la llista de les primeres observacions
d´aus estivals, us agrairíem la comunicació de les
vostres observacions, en el nostre entorn, de les
espècies estivals.
Podeu comunicar les vostres observacions (espècie,
dia, hora, lloc i observadors) al grup d´ornitologia.
Algunes de les espècies més interessants i habituals
per a comunicar serien: Àguila marcenca, Falcó
mostatxut, Tórtora, Cucut, Xot, Enganyapastors, Siboc,
Falciot negre, Ballester, Abellerol, Colltort, Oreneta
vulgar, Oreneta cuablanca, Rossinyol, Cotxa cua-roja,
Bitxac rogenc, Mosquiter pàl·lid, Mosquiter de passa,
Corriol petit, Bosqueta vulgar, Tallarol de garriga,
Papamosques gris, Mastegatatxes, Capsigrany i Oriol.
Àguila marcenca(Circaetus gallicus) fotografiada per Juan Mora.
2008.

Per a comunicar-ho podeu venir a les reunions del grup d´ornitologia, també podeu donar les dades a un membre del grup o ho
podeu enviar per correu electrònic a l´adreça de la nostra associació: ant.laformiga@gmail.com
També podeu entrar les vostres observacions al projecte Observacions ornitològiques de l´ANT dins de la plataforma Natusfera. S´hi
pot entrar des del web de l´ANT i, si no heu fet, cal registrar-se. És a l´adreça següent:
https://natusfera.gbif.es/projects/observacions-ornitologiques-ant
Després, com cada any, cap a l´estiu, es publicarà la llista de primeres observacions d´aus estivals a Torrelles de Llobregat en aquest
full informatiu.

FES-TE LA CAIXA NIU
Com a última novetat al web de l´ANT s´ha instal·lat una nova opció a la portada. Amb el títol “Fes-te la caixa niu” s´ha incorporat una
finestra des de la qual es pot entrar a dos arxius. Un és el croquis de les peces que calen per fer la caixa niu segons el model del Grup
d ´Anellament de Calldetenes. Si s´imprimeix en format A3 surten les mides exactes de les peces per realitzar el muntatge. L´altre és el
manual d´instruccions per fer el muntatge de la caixa niu.
A continuació reproduïm amb captures de pantalla, on hi ha finestra per entrar-hi, el croquis de les peces i, finalment la reproducció
del manual de muntatge.

Per la Festa Major de Sant Martí del 2018 es va realitzar un taller de construcció de caixes niu a la
plaça de l´Ajuntament, amb el mateix model que s´ha penjat al web.
Amb aquestes caixes niu noves es van substituir les velles instal·lades en el nostre entorn, per
continuar amb l´estudi de control de nidificació i l´anellament dels polls.
Caixes niu construïdes en el taller fet el 2018, a l´escala de l´Ajuntament.

COMPAREIXENÇA DE DEPANA DAVANT EL PARLAMENT
Depana, com moltes altres entitats, s´oposa a l´ampliació de l´Aeroport del Prat. Al web de l´associació s´informa de la
compareixença del seu president Josep Maria Carrera per exposar la seva opinió, el passat 2 de març.
A continuació reproduïm la nota informativa del web.

El delta del Llobregat ja no aguanta més
març 3, 2022 | Delta Llobregat
El president de DEPANA, Josep Maria Carrera, va
comparèixer dimecres 2 de març davant la comissió de
Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya
per a exposar les raons per les quals l’entitat s’oposa a
l’ampliació de l’Aeroport del Prat.
Carrera va començar la intervenció mostrant una notícia
de La Vanguardia del juny de 1998 en què DEPANA
presentava una proposta per a la construcció de la tercera
pista de l’Aeroport que no causés impacte mediambiental
per si algun dia es decidia fer una ampliació. Era una
proposta que apostava per construir dues pistes llargues
col·locades de manera que s’enviessin els avions al mar i
no a les zones on hi ha més concentració d’aus, al
Remolar i la Ricarda.
Raons tècniques
«Hi ha raons tècniques que indiquen que amb l’Aeroport
actual gestionat de manera adequada, i en consonància amb el conjunt del sistema
aeroportuari català, tenim el país servit en matèria aeronàutica».
Raons territorials
«Interessa seguir concentrant tot el creixement de Catalunya a la regió
metropolitana de Barcelona? Si un aeroport és un recurs per al desenvolupament
del territori doncs repartim aquest desenvolupament».
«En un context de reducció de l’ús de combustibles fòssils i de reducció del trànsit
aeri cal activar els aeroports de Reus i Girona perquè també siguin una font de
potencial econòmic».
Raons naturals
«El delta del Llobregat ja no aguanta més, però és que ja no aguanten més els
espais naturals i especialment les zones humides».
«Si consulteu el darrer informe sobre l’estat de la natura a Catalunya veureu que
els espais naturals han perdut un 50% de la biodiversitat en el que portem de segle.
No podem estressar més aquest territori».
«Hem de deixar de ser hipòcrites. Cal que els espais naturals i agrícoles es
considerin una infraestructura verda que presta uns serveis ecosistèmics».
Raons polítiques
«La Comissió Europea ha emplaçat totes les administracions a complir les
mesures compensatòries que es van acordar en l’anterior ampliació del Prat. Ha
passat un any i encara no hem complert aquesta demanda. No tenim cap proposta
sobre la taula i és urgent fer-ho».
«S’ha de canviar la manera d’actuar sobre el delta del Llobregat».
«Cal dedicar recursos suficients per reduir els impactes que està produint l’actual configuració de l’Aeroport».
«L’ampliació del Port i de l’Aeroport ha provocat que algunes espècies ja no hi siguin».
Raons climàtiques
«Hem declarat una situació d’emergència climàtica que no es pot quedar en una declaració. Una emergència es declara quan hi ha
un problema i se suposa que algun dia s’ha d’aixecar».
«Hem de reduir el consum de combustibles i ara per ara tots els avions van amb combustibles fòssils. El que hem de fer és reduir les
emissions i això passa per reduir vols».
«No té sentit ampliar la capacitat aeronàutica si hem de reduir el consum de combustibles fòssils».
«Si atenem a raons climàtiques el que hem de fer és reduir l’ús de l’avió. ‘Menys avió, més tren’ és un lema de Greenpeace i hi estem
d’acord».
«Hem d’aconseguir que el tren funcioni amb energies renovables i això és un deure que té el país. No és simplement un repte, és una
obligació».
«Tenim una llei de canvi climàtic catalana, una llei estatal i una normativa europea que s’han de complir. Hem de canviar la manera
de fer».

PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES
Un grup d´entitats del territori volen impulsar la constitució del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Actualment hi ha protegit el
Paratge Natural d´Interès Nacional de Poblet i l´Espai Natural de les Muntanyes de Prades són incloses dins la xarxa Natura 2000.
Aquestes entitats junt amb la majoria d´ajuntaments del territori volen que es constitueixi en Parc Natural.
Reproduïm la informació del web del Gepec.
Impulsem el Parc Natural de les Muntanyes de Prades
Sumem esforços amb un sol fi: la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
16/03/2022
La Plataforma Cívica pel Parc Natural Muntanyes de
Prades neix arran de la trobada d’un grup embrionari de 12
entitats, on el GEPEC-EdC en formem part, per tal de traçar una
estratègia de treball basada en cercar, en un primer moment,
altres entitats de la mateixa zona que comparteixin els objectius
comuns i que explícitament donin suport a la creació del Parc
Natural.
A hores d’ara, entitats associatives ambientals, econòmiques,
culturals i esportives de 14 dels 22 municipis que comprenen la
zona han signat el document de suport a la creació del Parc
Natural de les Muntanyes de Prades. Des de la Plataforma
segueixen treballant per augmentar el nombre d’adhesions.
La Plataforma ja compta amb 46 entitats adherides al document i, que a partir d’ara, cercarà de forma oberta el suport de totes les entitats,
associacions i empreses de la societat civil que comparteixin els objectius comuns, cercant el suport tant a la zona del Parc i la seva àrea d’influència
com a la resta del territori i del país.
Aquesta plataforma s’ha constituït per tal de treballar, avançar i aconseguir, per fi, la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Des de
la Plataforma volem que el territori s’impliqui en aquest objectiu i que juntament amb ajuntaments i Generalitat de Catalunya el Parc Natural sigui una
realitat en un període inferior als dos anys. També volem vetllar perquè aquest cop res faci fracassar aquest projecte.
La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de garantir la conservació i preservació d’un dels espais naturals de major vàlua del
País. A més, ha de constituir un revulsiu socioeconòmic per ajudar a un desenvolupament sostenible, lligat a l’existència del mateix parc natural i dels
pobles que en formin part. El sector primari, les activitats tradicionals, el turisme rural, les activitats lligades a la gestió, conservació i valorització dels
valors naturals i patrimonials de les Muntanyes de Prades han de sortir reforçades amb la creació del parc.
El Parc Natural: una necessitat incondicional
Les comarques del Camp de Tarragona i les del sud de Lleida (àmbit que abastarà aquest parc natural) pateixen un gran dèficit d’espais naturals
de protecció especial. Aquesta situació permet que el territori sigui sotmès a multitud agressions i amenaces: projectes com centrals eòliques i
fotovoltaiques, línies de molt alta tensió, activitats extractives… Tota mena d’amenaces que, des de fa temps, es projecten sobre aquest territori. Des
de la plataforma exigim que a partir d’ara tots els projectes que es plantegin per aquest territori tinguin l’objectiu de conservar-lo i de fer-lo valdre, no
de destruir-lo.
La manca de polítiques de conservació ha creat un gran desequilibri entre aquest territori i d’altres, on els espais naturals i els paisatges han estat
protegits i valorats i han esdevingut motius de riquesa. Ara cal treballar per resoldre aquest greuge comparatiu que provoca un greu desequilibri
territorial.
La creació del parc natural de les Muntanyes de Prades és imprescindible per començar a resoldre aquesta situació. És necessari i urgent
aprofundir en la implementació de polítiques basades en la conservació i valorització de l’important patrimoni natural de les comarques del sud del
País i que aquestes esdevinguin eines per una revalorització socioeconòmica sostenible i respectuosa amb l’entorn.
Protegir les muntanyes de Prades: un desig amb recorregut
La protecció de l’espai natural de la unitat geogràfica històrica de les muntanyes de Prades és un desig que ve de lluny. El 1932 va ser el primer
intent de planificació integral de Catalunya que incloïa, en la xarxa d’espais a protegir, el que anomenava “Muntanyes de Prades i de la Mussara” una
delimitació semblant a l’actual Espai d’Interès Natural de les Muntanyes de Prades.
El 1976 s’edita el “Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans” on s’assenyalava les Muntanyes de Prades com una de les àrees
que precisaven una protecció especial atesa la seva importància biogeogràfica, constituint un punt d’inici de les reivindicacions continuades d’entitats
ciutadanes demanant la seva declaració.
La primera protecció jurídica efectiva va ser el 1984 amb la Llei 22/1984 de declaració del Paratge Natural d’Interés Nacional de Poblet, amb
l’ampliació, el 1998 (Decret 279/1998), de les Reserves Naturals Parcials dels barrancs del Tillar i de la Trinitat, i de la creació del primer equip de
gestió després de continuats actes de reivindicació d’entitats de la Conca de Barberà.
Les Muntanyes de Prades van ser incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat mitjançant el Decret 328/1992 i posteriorment, el 2006,
a la Xarxa Natura 2000 com a “zona d’especial protecció per les aus” i com a “lloc d’importància comunitària”, també després de reivindicacions de
moltes entitats del seu àmbit i d’àmbit nacional.
Des d’un punt de vista polític, a mitjans dels anys 90 del segle passat, diversos Ajuntaments de l’àmbit de l’Espai Natural de les Muntanyes de
Prades van plantejar a diverses conselleries de la Generalitat de Catalunya l’interès que tindrien en la creació d’un Parc Natural. Així, el 14 de
novembre de 1998, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que instava al Govern a impulsar, de manera prioritària, les gestions
necessàries per a aconseguir la declaració del Parc Natural Muntanyes de Prades. Però no va ser fins al 2006 que es va presentar “l’Avantprojecte
de Parc Natural de les Muntanyes de Prades i de Poblet”.
Una llarga trajectòria de 90 anys esperant la declaració de Parc Natural Muntanyes de Prades, i ara que ja compta amb el suport dels 22
ajuntaments, els consells comarcals i la Diputació de Tarragona, no hi hauria d’haver cap entrebanc per accelerar la seva declaració definitiva.
Cal, ara sí!!, declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

LET´S CLEAN UP EUROPE
Un any més es tornarà a fer la campanya de neteja del medi natural amb voluntaris. A Torrelles s´hi impliquen normalment l´ADF,
Protecció Civil i el CET, i l´ANT també hi col·labora. A banda de les persones voluntàries a nivell individual. És previst de realitzar-la el
dissabte, 7 de maig.
El punt de trobada, com en els últims anys, serà a l´escola can Coll.
Reproduïm la nota informativa de l´ARC, a continuació el text del correu electrònic rebut de l´àrea de medi ambient de l´ajuntament i,
finalment, una captura de pantalla del web de la Generalitat amb les accions del dissabte, 7 de maig.

Let's Clean Up Europe
És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i
promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius,
etc.
La campanya de l'any 2022, es realitzarà entre el 6 i el 8 de maig de 2022.
Benvolgudes entitats,
Ens posem en contacte amb vosaltres per comentar-vos que els pròxims 6,7 i 8 de maig es celebra a el “Let’s Clen Up Europe”, que
aquí l’hem batejat com a “Fem dissabte”, i com sempre , us proposem si voleu col·laborar amb la organització d’aquest activitat, que
pensem que es podria organitzar per el dissabte 7 de maig.
Es tracta de organitzar mitjans materials i humans i acordar quines àrees de municipi podrien ser bones per a netejar.
Si us sembla, els que hi estigueu interessats, podem fer una reunió presencial just desprès de Setmana Santa.
Us passo el link:
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe/index.html
Si penseu que a alguna altra entitat els pot interessar en participar, m’ho comenteu i els envio correu.
Ens hem posat en contacte també amb centres educatius i AMPES.
Salutacions i gràcies.
Laia Peidro Llobet
Tècnica de Medi Ambient
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

ELECTROCUCIÓ D´AUS
Exemplar de Duc (Bubo bubo) mort a la torre elèctrica
d´alta tensió, a la costa del Pedró, de la línia Begues-Sant
Vicenç dels Horts, el 8 de maig del 2014.

Hem rebut un correu electrònic d´Ecologistes en
acció de Catalunya anunciant una campanya de
microfinançament.
El seu objectiu és comptar amb finançament per
emprendre una acció judicial per la via penal contra
Endesa per l´electrocució de les aus a les línies
d´alta tensió.
Reproduïm, a continuació el text del correu
electrònic rebut.

Frenem l'electrocució d'aus!!! Ens hi ajudareu?
Amigues, amics,
Estem a punt de fer-ne una de grossa!
Des d’Ecologistes en Acció de Catalunya llançarem una campanya de microfinançament (o crowdfunding) després de Setmana Santa
i us escrivim per explicar-vos el per què i demanar-vos el vostre suport.
Al nostre país hi ha un greu problema amb la mort per electrocució d'aus a causa de les instal·lacions elèctriques d’Endesa. Des de
l’àrea jurídica d’Ecologistes en Acció de Catalunya portem temps denunciant aquest fet i hem dut a terme requeriments a l'empresa en
diverses ocasions (estem personats al jutjat de Vic; també a Tarragona mirarem de personar-nos en una altra querella; a la resta de la
península també n’hi ha alguna altra) però mai no hem tingut resposta.
Cansades de demanar a Endesa que posi mitjans per protegir les aus de l'electrocució a les seves torres d'alta tensió i que no ens
facin cas, hem decidit recórrer a la via penal.
Com us podeu imaginar, aquest camí no és senzill i requereix moltíssima feina. Hem demanat suport a la companya penalista Pilar
Rodríguez, que ja està portant la instrucció i col·laborant amb molt del seu temps i dedicació a la causa. Però no pot fer-ho sense un
mínim de remuneració: hem de poder sufragar una part dels honoraris que implica un procediment penal com aquest.
Per cercar suport econòmic, a més de repercussió social en aquesta qüestió hem decidit engegar una campanya de crowdfunding o
microfinançament a la plataforma Goteo.
Amb aquest correu volem demanar-vos que:
-Estigueu al cas el dia 20 d’abril, que llançarem la campanya (us avisarem!) I ens feu alguna aportació el primer dia, o els dos primers
dies. Per petita que sigui, de veritat que representarà moltíssim: Per tenir èxit és clau que aconseguim un 30% del finançament mínim
en els primers dies de campanya. Si aconseguim que persones i entitats amigues ens ajudeu amb el que pugueu durant els primers
moments, tindrem molt guanyat.
-Difongueu entre els vostres contactes i xarxes aquesta campanya #GoteoLesAus, per aconseguir el màxim de sensibilització social i
de donacions.
Voldrem facilitar-vos al màxim aquesta tasca, perquè ens fem càrrec del tràfec del dia a dia... Us farem arribar, si no us sembla
malament, materials i informació per compartir.
Per descomptat, qualsevol idea, suggeriment o comentari que ens vulgueu fer per ampliar la difusió serà molt benvinguda.
En qualsevol cas, podeu contactar-nos a suport@ecologistesenaccio.cat
Ens trobem a:
Twitter @ecologistes
Instagram @ecologistes_en_accio
Facebook @ecologistesenacciocatalunya
Mil gràcies per la vostra atenció
Equip de la campanya Frenem l’electrocució d’aus!
Laia Serra Valls Coordinadora tècnica
Ecologistes en Acció de Catalunya
Telèfon: 626146274
Carrer d'Olzinelles 31 - 08014 Barcelona
www.ecologistesenaccio.cat

OPOSICIÓ A L´AMPLIACIÓ DE L´AEROPORT GIRONA – COSTA BRAVA
Al butlletí electrònic d´Ecologistes en acció s´informa de la campanya d´oposició de diverses entitats al projecte d´ampliació de
l´aeroport Girona-Costa brava.
Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport s’han agrupat
per aturar la possible ampliació de l’aeroport Girona - Costa Brava.
Oposició social al nou pla d’ampliació de l’aeroport de Girona-Costa Brava
30/03/2022 |

Les entitats ecologistes, socials i veïnals Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i
Zeroport s’han agrupat per aturar la possible ampliació de l’aeroport Girona – Costa Brava que proposa la revisió del Pla Director que ha presentat
AENA i tramita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
En un escrit d’al·legacions, les organitzacions qüestionen de soca-rel el creixement del trànsit aeri a Vilobí, així com les ampliacions
d’infraestuctures associades. Les entitats, que demanen la retirada del pla, argumenten que és contrari a les obligacions climàtiques i que es tracta
d’una operació especulativa amb inversions que no tenen cap justificació ni viabilitat, amb grans impactes ambientals, socials i pressupostaris.
Reclamen la seva retirada, per les següents raons:
1. L’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació són incompatibles amb els compromisos europeus climàtics i amb la
legislació ambiental d’àmbit tant estatal com autonòmica.
¨El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030¨, que estableix una reducció del 61 % de les emissions respecte a 2005 per a sectors
subjectes a drets d’emissió com és el transport aeri.
La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic i el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a
Catalunya, s’han de valorar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant
dels impactes del canvi climàtic.
2. Total absència de justificació ambiental, social, econòmica i financera, i contrari a l’interès general.
L’aeroport actual està sobredimensionat com a resultat d’inversions públiques i subvencions milionàries a Ryanair (encobertes sota acords de
promoció turística) innecessàries, infrautilitzades i mal programades, que no responien a criteris de rendibilitat social i ambientals.
Vist el fracàs en les previsions efectuades el 2006 i que van comportar expropiacions i obres milionàries el 2008, les quals van quedar obsoletes el
2010 un cop Ryanair va derivar les operacions a El Prat, és improcedent plantejar qualsevol mena de revisió del Pla Director mentre aquest no tingui
un flux regular de passatgers de 4,5 M/any durant un mínim de 5 anys, llindar sota el qual l’aeroport actual és perfectament capaç d’operar sense cap
tipus d’entrebanc. Recorden que abans de la pandèmia el volum de passatgers no arribaven a 2 milions anuals, i en 2021 van arribar poc més
300.000.
El pla planteja inversions per un creixement inviable en el marc de crisi estructural global del sector de l’aviació, en l’escenari de descens energètic
i accelerat per la covid i la guerra en Ucraïna.
La caiguda de la producció mundial del petroli, del qual l’aviació continuarà sent dependent en el mitjà i llarg termini, i la contracció econòmica
projecta un escenari de decreixement del sector de l’aviació. Presentar inversions de creixement d’infraestructures aeroportuàries només pot
entendre’s com una maniobra per a ocultar la profunda crisi financera d’AENA i beneficiar constructores i bancs, com va passar amb les anteriors
inversions realitzades, socialitzant les pèrdues via pressupostos públics com es va fer amb les anteriors ampliacions.
Segons les entitats, encara no s’han donat explicacions de les inversions i subvencions fallides durant els últims anys, i es vol repetir la mateixa
operació especulativa que augmentarà el deute públic a llarg termini per les generacions futures, amb una factura mediambiental, territorial i climàtica
impagable.
Per tot això, Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport demanen al govern
central i a la Generalitat:
La retirada del Pla Director i la paralització indefinida de qualsevol ampliació d’infraestructures aeroportuàries i plans de creixement de l’aviació de
l’aeroport de Girona-Costa Brava, així com de les subvencions públiques a companyies aèries.
La posada en marxa d’un Pla de redimensionament de l’aeroport de Girona-Costa Brava en funció de la baixa operativitat real actual i que es
projecta en el mitjà termini i de l’eliminació dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària, amb l’objectiu d’evitar la socialització de les
pèrdues d’AENA a càrrec de l’erari públic i en compliment dels objectius climàtics.
La reorientació de les inversions previstes per garantir serveis regionals públics de mobilitat de baixes emissions, mínim consum energètic i
impacte ambiental, garantint la igualtat i la cohesió social i territorial.
En les pròximes setmanes, les entitats iniciaran diferents accions de sensibilització i mobilització, com: adhesions d’altres organitzacions a un
manifest d’oposició a l’ampliació de l’aeroport, un acte informatiu amb experts, i mocions en municipis i institucions que han acordat declaracions
d’emergència climàtica.

ATLES DE MAMÍFERS DE CATALUNYA
Al butlletí de medi ambient s´informa del projecte de l´Atles de mamífers de Catalunya. L’Observatori del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat busca voluntaris que, a semblança dels atles de les aus, es facin càrrec de diversos mostrejos dins d´una quadrícula de
10X10 km.
A continuació reproduïm una part de la informació.

Busquem persones voluntàries i motivades per fer l’Atles de mamífers de Catalunya
L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat impulsa l’Atles dels
mamífers de Catalunya, sota l’empara de la Generalitat de Catalunya i
diverses institucions científiques del país.
Si et motiva l’estudi dels mamífers i disposes d’una mica de temps per
involucrar-t’hi, la teva implicació serà molt valuosa per conèixer la
distribució de totes les espècies de mamífers salvatges que habiten a
Catalunya. Ara pots participar en aquest projecte científic d’interès
general per a la planificació i gestió de la fauna i del territori.
Si t’interessa participar-hi, abans de començar rebràs una formació
experta gratuïta sobre els diferents mètodes de seguiment de les
espècies que es faran servir per obtenir-ne les dades. Donarem prioritat a
les persones que disposin de càmeres de parament fotogràfic i vehicle particular, però si no en disposes i vols treballar amb un grup
que sí que en disposi, també tens lloc en aquest projecte. L’inici del seguiment d’espècies terrestres serà la primavera de 2022, mentre
que el seguiment de les marines encara està per determinar. La col·laboració de moltes persones repartides sistemàticament pel
territori permetrà elaborar els mapes de distribució de totes les espècies de mamífers. Està previst publicar tota la informació recollida
en forma de llibre.
En el protocol de camp trobareu totes les característiques de cada tipus de seguiment per a les espècies terrestres. Et recomanem
que te’l llegeixis amb calma abans de formalitzar la teva participació. Aquí sota tens un breu resum de les coses que cal tenir en compte
per participar-hi:
Característiques generals dels mostreigs
Cada persona voluntària serà responsable dels seguiments que es facin en un quadrat de 10 x 10 km. Dins d’aquest quadrat la
persona mostrejarà tres quadrats més petits (d’1 x 1 km) corresponents a tres tipus d’hàbitats diferents i farà també un transsecte de 10
Km en cotxe. Només aquest transsecte nocturn requereix per protocol l’ús d’un vehicle particular, però la realitat és que la xarxa de
transport públic actual no arriba a cobrir tot el territori i, per tant, és molt probable que per fer la resta de mostreigs et calgui accedir-hi
també amb transport privat.
Cada persona voluntària serà responsable dels seguiments que es facin en un quadrat de 10 x 10 km. Dins d’aquest quadrat la
persona mostrejarà tres quadrats més petits (d’1 x 1 km) corresponents a tres tipus d’hàbitats diferents i farà també un transsecte de 10
Km en cotxe. Només aquest transsecte nocturn requereix per protocol l’ús d’un vehicle particular, però la realitat és que la xarxa de
transport públic actual no arriba a cobrir tot el territori i, per tant, és molt probable que per fer la resta de mostreigs et calgui accedir-hi
també amb transport privat.
En funció de les espècies a seguir, els mostreigs seran els següents:
1 – Transsecte nocturn d’observació d’individus amb cotxe:
Grups objectiu: ungulats, carnívors i lagomorfs.
Disseny: un transsecte de 10 km al llarg, s’anotarà el nombre d’individus de cada espècie observats a cada km. Caldrà que hi vagin
almenys dues persones.
2 – Transsecte diürn d’observació i de rastres a peu:
Grups objectiu: ungulats, carnívors, lagomorfs, rosegadors i insectívors.
Disseny: Realització de tres transsectes en tres quadrats diferents d’1 x 1 km, dins el quadrat 10 x 10 km. S’anotaran els individus de
cada espècie observats, s’identificaran els rastres (excrements, petjades, etc.) i es recolliran els excrements de carnívors.
3 – Parament fotogràfic:
Grups objectiu: ungulats, carnívors i lagomorfs.
Disseny: Col·locació d’una càmera d’enregistrament automàtic amb sensor de moviment activa durant 3-5 setmanes. Es col·loca en
tres quadrats diferents d’1 x 1 km, dins el quadrat 10 x 10 km.
4 - Trampes de pèl:
Grups objectiu: petits rosegadors i insectívors.
Disseny: Col·locació de 10 tubs de recollida de pèl, actius durant 3-5 setmanes. Es col·loquen en tres quadrats diferents d’1 x 1 km,
dins el quadrat 10 x 10 km.
5 - Seguiment acústic amb Audiomoth:
Grups objectiu: quiròpters (ratpenats).
Disseny: Col·locació d’un detector d’ultrasons actiu durant una nit. Es col·loca en tres quadrats diferents d’1 x 1 km, dins el quadrat 10 x
10 km.
Es valorarà la formació prèvia en el seguiment de mamífers, el compromís, la motivació i l’aportació de material per fer aquest
voluntariat. El projecte inclou formació gratuïta impartida per persones expertes en cada metodologia de camp.

DIA MUNDIAL DE L´AIGUA
El 22 de març es va celebrar el dia mundial de l´aigua que el 2022 s´ha dedicat a les aigües subterrànies amb el lema “fer visible allò
invisible”.
Per aquest motiu al butlletí de medi ambient s´informa de diverses actuacions i inversions de l´ACA relacionades amb els aqüífers.
Reproduïm la nota informativa.

17,4 MEUR per protegir els aqüífers
Anualment s'extreuen més de 600 hm3 d'aigua dels aqüífers i el seu principal ús és l’agrícola
22/03/2022
Imatge procedent del
web de Nacions Unides
dedicat al Dia Mundial
de l´aigua

El Dia Mundial de l’Aigua, que anualment se celebra cada 22 de març, vol posar èmfasi en la importància dels aqüífers amb el lema
“fer visible allò invisible”. De mitjana, a Catalunya s’extreuen al voltant de 600 hm3/any dels 199 aqüífers que hi ha delimitats, una xifra
gairebé simètrica a la capacitat dels embassaments de les conques internes (694 hm3).
Durant els propers sis anys, es preveu destinar 17,4 MEUR en actuacions destinades a la protecció dels aqüífers i en millorar la seva
qualitat i reduir la contaminació per nitrats.
Tot i que el principal ús és l’agrícola, seguit de l’abastament domèstic i els usos industrials, un 40% de les demandes urbanes
provenen d’aquest recurs. Hi ha molts municipis de l’interior de Catalunya, aquells que no estan connectats a grans xarxes
d’abastament supramunicipals, que tenen una dependència total de les aigües subterrànies, un fet que provoca riscos en el proveïment.
Precisament per incrementar la garantia en el subministrament, l’ACA ha destinat entre 2016 i 2021 80 milions d’euros a través de cinc
línies d’ajuts, amb l’objectiu d’incrementar la garantia. En el proper cicle de planificació, l’Agència té previst doblar aquesta dotació.
Reserves estratègiques
Les aigües subterrànies són reserves estratègiques, especialment en un país mediterrani amb dèficit estructural d’aigua. Dues de les
grans amenaces són la sobreexplotació i la contaminació difosa (nitrats i altres).
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha desplegat diverses mesures per protegir alguns aqüífers que estaven sobreexplotats. Un
exemple és la dessalinitzadora de la Tordera, una font alternativa a l’aqüífer de la Tordera, que fins l’any 2002 era la principal font
d’abastament del sud de la Selva i del nord del Maresme.
Un altre dels aqüífers on s’han fet actuacions és el del delta del Llobregat. Arran de la impulsió d’aigua regenerada de la depuradora
del Llobregat, s’està habilitant una barrera per evitar la intrusió salina.
L’aqüífer de Carme Capellades, que garanteix les demandes de gran part de la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès, també disposa
actualment d’una font complementària.
Més de 13,6 MEUR per a millorar la qualitat
Pel que fa a la qualitat, un 73% de les masses d’aigua subterrània no assoleixen el bon estat químic i no s’observen millores
significatives des de l’any 1998 (quan es va fer la primera declaració de zones vulnerables).
L’ACA, en el proper cicle de planificació (2022-2027) ha plantejat mesures per caracteritzar i millorar el coneixement del contaminant
que arriba al medi hídric, però les mesures principals aniran enfocades a la reducció de les entrades de nitrogen al medi, amb una
inversió prevista de 13,6 milions d’euros per als propers sis anys.

SALAMANDRES MORTES PER INTOXICACIÓ
A l´informatiu dels parcs de la Diputació s´informa de la detecció de la intoxicació per sulfat de coure de larves de salamandra en un punt del Parc
del Foix. Reproduïm la informació.

Des de la Diputació de Barcelona s'està treballant per evitar que una situació així es repeteixi
Es detecta una intoxicació per coure en salamandres en una cocona del Parc del Foix
15/03/2022
Detall de les larves de salamandra mortes. Autor: CRARC-SCH

En una cocona del Parc del Foix, al municipi de Castellet i la Gornal, guardes forestals del
Parc van detectar un grup de larves de salamandra mortes. Els exemplars es van transportar
al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) per tal d’analitzar les
causes de la mortalitat. Els resultats de les anàlisis, que també es van fer a l’aigua de la
bassa, descarten que el motiu sigui una malaltia infecciosa i apunten a una intoxicació. La
hipòtesi preliminar planteja que pugui deure’s al tractament de vinyes amb sulfat de coure.
Dins del programa de Seguiment ecològic i sanitari de les poblacions d’amfibis de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per al període 2022-2023 establert entre la
Diputació de Barcelona i el CRARC-SCH (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya - Societat Catalana d'Herpetologia) s’inclou, a més de la vigilància activa, de
caràcter preventiu, la possibilitat d’analitzar causes de mortalitat d’origen desconegut en
amfibis, el que es coneix com a pla de vigilància passiva.
El 16 de desembre del 2021, guardes forestals del Parc del Foix van detectar en una cocona (basseta natural excavada en roca calcària) del Parc,
situada al terme municipal de Castellet i la Gornal, un grup de larves de salamandra mortes. De seguida es van activar els mecanismes per analitzar
als animals, així com l’aigua on vivien. Es van recollir trenta-cinc larves recent mortes i en bon estat i es van portar al CRARC, on se’ls va fer un
estudi post mortem (necròpsia), estudi microscòpic dels teixits (histologia) i anàlisi de detecció de malalties emergents (PCR). Addicionalment, a
l’aigua se li va realitzar una anàlisi de contingut, composició, duresa i pH.
Els resultats van permetre descartar qualsevol malaltia infecciosa, però van confirmar una reacció del fetge a una intoxicació. Paral·lelament, es
va detectar uns nivells de coure a l’aigua entre cinc i deu vegades superiors als tolerables en larves de salamàndrids.
Com a hipòtesi preliminar, es planteja la possibilitat que aquesta intoxicació pugui estar relacionada amb l’activitat de tractament de les vinyes amb
sulfat de coure. Aquest producte es fa servir com a producte fitosanitari per a la prevenció de malalties fúngiques en les plantes. Per algun motiu
(pluges, abocament accidental, excés d’aplicació del producte, senglars transportant la substancia accidentalment a potes i pell...), aquest compost
deuria arribar a la cocona on eren les salamandres, un fet que va fer que se superessin els nivells tolerables i que les va portar a la mort. Des de la
Diputació de Barcelona s’està treballant per tal que un accident així no es torni a repetir.

TRITÓ DEL MONTSENY
A l´informatiu dels parcs de la Diputació s´informa de la publicació d´un article sobre el Tritó del Montseny a la revista científica Land.
Reproduïm la nota informativa.
L'accés a l'article és obert

La revista científica 'Land' publica un article sobre el tritó del Montseny centrat en les línies estratègiques i les accions fetes
pel Life Tritó Montseny
22/03/2022
Exemplar de tritó del Montseny. Autor: Iñaki Relanzón

La revista internacional, multidisciplinària i d'accés obert Land ha publicat un article sobre el
tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). La publicació defineix les cinc línies estratègiques del
projecte Life Tritó Montseny i presenta una avaluació de les diverses accions que s'han realitzat
per tal de millor l'hàbitat d'aquesta espècie considerada en perill crític.
L'article, que porta per títol "Habitat Management of the Endemic and Critical Endangered
Montseny Brook Newt (Calotriton arnoldi)", se centra en el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi),
l’amfibi endèmic que habita al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny catalogat com
"en perill crític" per la UICN.
S'hi defineixen les cinc línies estratègiques del projecte Life Tritó Montseny: Augmentar el
coneixement científic i tècnic sobre l'estat de conservació del Calotriton arnoldi i la gestió del seu
hàbitat; Ampliar la seva distribució geogràfica; Implicar i comprometre les parts interessades en la conservació del tritó del Montseny; Eliminar o
minimitzar les amenaces existents en l'hàbitat riberenc; i, finalment, Establir una cobertura legal i definir una planificació estratègica a llarg termini.
Elaborat per Daniel Guinart, Sònia Solórzano, Fèlix Amat, Jordina Grau, Daniel Fernández-Guiberteau i Albert Montori, també s'hi presenta una
avaluació de les actuacions dutes a terme per millorar l'hàbitat d'aquesta espècie, incloent les consideracions necessàries perquè s'apliquin
correctament i tinguin èxit en un espai natural que està sota gestió publicoprivada.
Accés obert
Land és una revista internacional i interdisciplinària d'accés obert. Està dedicada a la ciència dels sistemes terrestres, el paisatge, els sistemes sòlsediment-aigua, l'estudi urbà, les interaccionis terra-clima, el nexe aigua-energia-terra-alimentació, la recerca de la biodiversitat i el nexe amb la salut,
la modelització de la terra i el processament de dades, els serveis ecosistèmics i la multifuncionalitat i la sostenibilitat, entre d’altres temàtiques.
Des del 1996, MDPI (Open Access Journals) és l’entitat que s’encarrega de publicar els articles en línia amb una periodicitat mensual. La seva
missió consisteix a garantir que la investigació rigorosa i d’alta qualitat es difongui de la manera més àmplia i ràpida possible.

PLATAFORMA CONTRA ELS MEGACREUERS
A les balears es va constituir una plataforma contra els megacreuers. Després de diverses campanyes es va aconseguir que les
administracions i les companyies navilieres pactessin una limitació de la presència d´aquests vaixells al port de Palma.
Ara des del web del GOB, integrant de la plataforma, s´informa de l´incompliment de l´acord.
I, a continuació, reproduïm una informació publicada al Diari de Balears.
Tres creuers avui, mentre a la web de Ports de Balears en figura un: la Plataforma contra els Megacreuers exigeix a l'Autoritat
Portuària explicacions i el cessament dels responsables
Dijous, 24 Març 2022
Fotografia d’avui, 24 de març.

La Plataforma contra els Megacreuers denuncia l'arribada avui de tres
megacreuers: el Mein Schiff 6, de 295 metros d’eslora, el MSC Fantasia, de
333 m, i el Regal Princess, de 330 m, com es pot veure a la foto feta avui
tarda.
Aquest volum de megacreuers trenca l'acord que havien fet el Govern
amb les navilieres. A més, la pàgina web oficial de l'Autoritat Portuària està
"equivocada" sino manipulada. A l’apartat on es mostra en temps real amb
un visor quants vaixells amarrats hi ha a port, només consta 1 megacreuer i
no és cap dels tres que efectivament hi ha a port. A l’apartat sobre previsió
de tràfic apareixen dos, mentre que el tercer s’informa, erròniament, que
arriba demà.
La primera vegada que la Plataforma contra els megacreuers fa un
control de l’acord, agafa al Govern i a l'Autoritat Portuària trencant l’acord i, a més a més, manipulant les dades. Ha estat gràcies a la
fotografia feta i a la web internacional de "VesselFinder" que hem pogut constatar els noms dels creuers i les seves característiques.
Per tot això, demanam que tant el Govern com l'Autoritat Portuària donin explicacions i el cessament dels responsables, tant pel que
fa al trencament de l’acord com per la manca de fiabilitat en les dades públiques. Exigim que es comprometin públicament, d'ara
endavant, a oferir a la ciutadania informació puntual, completa, veraç i transparent de les previsions d'arribades de creuers i dels
creuers a port diàriament, amb les seves característiques.
Plataforma contra els Megacreuers: «Ara toca prendre decisions valentes per limitar els megacreuers al port de Palma»
dBalears | 25 novembre 2021
«El que passa amb els megacreuers a la ciutat de Palma és l'expressió
d'un conflicte entre els interessos econòmics de grans corporacions globals
del turisme de creuers, contra els drets d'una bona part de la ciutadania de
Palma», ha explicat aquest dijous la Plataforma contra els Megacreuers.
Davant d'aquest conflicte, les autoritats locals, fins ara, s'han posat de
banda de les grans corporacions i els seus aliats empresarials locals. «El
motiu és la idea obsessiva de recuperar l'economia tal com era abans de la
Covid, costi el que costi. És el seu pla», denuncien.
La plataforma de 30 entitats socials de Palma contra els megacreuers
remarca que el turisme de creuers a Palma té més de 100 anys d'història i
mai no havia tengut cap problema. «Quan els creuers salten d'una mida gran a una mida «mega» i quan es concentren el mateix dia,
és quan comencen els greus problemes ambientals i socials que tenim ara», han remarcat.
A més, expliquen que aquests megacreuers «poden arribar a embarcar més de 6.000 turistes i més de 2.000 persones de tripulació.
Consumeixen el pitjor fuel del mercat i desembarquen a petits ports del Mediterrani milers de persones alhora. La seva pròpia
competència els fa escollir les mateixes rutes i ports, en els quals conflueixen molts alhora. Canvien el ritme de la ciutat i alteren el
comerç de proximitat. La vida normal de la ciutadania desapareix al voltant dels itineraris que realitzen els creueristes, normalment als
centres històrics. Per a més inri, s'ajunten amb altres onades de turistes que arriben amb cotxe o amb autobús, convertint la ciutat
històrica en un soc permanent, brut i saturat».
La recent investigació sobre els impactes dels megacreuers, realitzada simultàniament per la Universitat de Girona, Exeter i l'Institut
de Turisme de Croàcia, dirigida pel Doctor en Biologia Marina Josep Lloret, després de l'anàlisi de més de 200 articles científics,
confirma el mateix que moltes altres investigacions dels darrers anys.
Es diu que l'emissió de carboni per turista durant set dies és equivalent a la que pot produir un ciutadà mitjà a Europa durant tot un
any. Passar una nit en un megacreuer consumeix tanta energia com passar 12 nits a un hotel normal. Un megacreuer en ple rendiment
pot generar al voltant de 3 tones de residus al dia. Un sol megacreuer emet el mateix CO₂ que 12.000 cotxes normals.
«Mentre el nostre Govern subvenciona amb 7.000 euros els cotxes elèctrics perquè Balears redueixi les emissions i així col·laborar
amb els objectius de la lluita mundial contra el canvi climàtic, a la seva mateixa cara atraquen molts dies diversos megacreuers que
contaminen tant com tots els cotxes que circulen per la badia de Palma durant un dia», explica la Plataforma.
Així, la Plataforma contra els Megacreuers continua dient que «ni cinc ni tres... la nostra ciutat, la nostra illa, el nostre mar, el nostre
aire, en resum, la nostra vida, no suporten més d'un creuer al dia al port de Palma».
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CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS DE L´ANT
Dilluns, 25 d´abril, a les 21 hores, a la masoveria de can Sostres. Reunió del grup d´ornitologia.
Dilluns, 25 d´abril, a les 21,30 hores, a la masoveria de 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, 3 d´abril, a les 16 hores, a la plaça de l´Església. Passejada per observar els ocells del nostre entorn. Cal avisar de
l´assistència. T. 936890366.
Dilluns, 25 d´abril, a les 21 hores. Finalitza el termini per inscriure´s a la 20a Marató ornitològica.
Dissabte, 30 d´abril, al matí. 20a Marató ornitològica. Organitzada pel grup d´ornitologia.
Dissabte, 30 d´abril. Finalitza el termini per respondre a les dues fotografies corresponents al mes d´abril del 21è Concurs
d´identificació fotogràfica d´aus. Si voleu participar en aquest concurs, demaneu de rebre les fotografies per correu electrònic a
l´adreça: salessergi@gmail.com

ALTRES ACTIVITATS
Dimarts, 19 d´abril, tot el dia. Caminada al Parc del Garraf. Organitzada per DEPANA – Caminants de Collserola.
T. 932104679. info@depana.org
Dissabte, 30 d´abril, a l´estació de bus de Salou, de les 9 a les 14 hores. Caminant pel cap de Salou. Caminada
organitzada pel Gepec amb l´ajuntament de Salou. T. 977309200.

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
Al web municipal s´informa d´una important millora en el transport públic per al futur. Una nova línia d´autobús unirà Torrelles amb Santa Coloma de Cervelló i
Sant Boi de Llobregat. De manera que a més d´anar a l´hospital es podrà enllaçar amb la línia de FGC.

Torrelles tindrà connexió amb Sant Boi a partir de l’estiu amb el nou servei de la L-76
Aquesta línia de bus connectarà la rotonda de Can Roig amb l’Hospital de Sant Boi per Cesalpina cada mitja hora
Dimecres, 2 de març de 2022
Finalment, el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic ha desestimat el recurs interposat en el procés
d'adjudicació per una de les empreses licitants tal i com els
alcaldes de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat
venien reclamant des de feia mesos.
A partir d’ara, s’obre un període d’un mes per tal que l'AMB
formalitzi el nou contracte i, posteriorment l’empresa
adjudicatària té un màxim de tres mesos per posar en marxa
el servei. Això fa preveure que entre juny i juliol d’enguany ja
podria estar en ple funcionament el nou servei de bus.
Aquesta millora en el transport públic de Torrelles permetrà
una connexió directa amb Sant Boi i l’Hospital de Sant Joan
de Déu via Santa Coloma de Cervelló, població amb la que
actualment Torrelles no hi tenia connexió directa per bus i
que ara permetrà enllaçar amb les estacions de Molí Nou i
Colònia Güell de FGC.
A més, en ser una línia que té el seu origen i destí en
municipis de l’AMB, tot el sistema tarifari quedarà
automàticament integrat en el de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i les persones usuàries podran fer ús de la
targeta rosa i d’altres sistemes de tarificació bonificada.

