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AAquest és el trist resultat de l’extermini sense pietat que els
caçadors francesos (que compten amb la complicitat del aranesos)
estan duent a terme sobre la minsa població d’óssos bruns del
Pirineu. Des de 1994, han estat executats a trets cinc plantígrads.
Claude va morir a la vall de Béarn durant una batuda de senglar,
Melba va ser caçada el 1997 i Canelle va caure abatuda al novembre
de 2004. La mateixa sort van córrer Palouma, a l'agost de 2006,
i Franska, el 2007. Enguany, el mascle Balou va poder escapar-se
d’una mort segura i solament va ser ferit. Els últims quatre anys,
gairebé han caçat un ós cada temporada. No entenem per què
el monarca espanyol, tan adorat a la Val d’Aran, va a Romania a
caçar óssos, si al Pirineu seria rebut amb els braços oberts. Del
que es tracta no és de fer passar els animals davant les persones,
sinó de fer compatible l’existència de tots plegats. I d’exemples
reeixits en tenim uns
quants, des del cas
d’Astúries, amb 150
óssos i altres tants
llops (que viuen en-
voltats de poblacions
més grans que les de
la Val d’Aran), fins al
Canadà, els Estats
Units, Itàlia, etc. L’ós
és un emblema d’un
medi ben gestionat, el
propi d’un país
avançat.

Tot aquest conflicte al
voltant dels óssos neix
de l’afany lucratiu que
desperta l’especulació
urbanística i de la vo-
luntat de ser els amos
i senyors de les mun-
tanyes per  campar-hi
sense cap mena de
control. Un esdeveniment progressista com la reintroducció del
1996 va transformar-se en un altre capítol de corrupció política.
La repoblació de l’ós va ser el centre de la ira del síndic de la Val
d’Aran, Carles Barrera, dels alcaldes del Pallars Sobirà i dels agitadors
que no van parar d’infamar amb falsedats aquest animal mític,
perquè temen que els paratges on habita es protegeixin de la
caça furtiva i de l’especulació urbanística. Com s’explica tanta
oposició contra el plantígrad quan el DMAH i el propi Conselh
paguen els danys als ramats molt per sobre del preu de mercat i
concedeixen ajudes als propietaris forestals per on transita l’ós.
Sols la gestió acurada de la fauna redueix, gairebé a zero, la seua
possible afectació a la ramaderia (sempre que estigui vigilada) i
a la caça. Per això Ipcena ha promogut una campanya intensa per
tirar endavant el pla català de gestió de l’ós, oblidat durant 12
anys, inspirat en el model asturià. Tant la Generalitat com el nou
síndic, l’únic que han sabut fer és deixar-se influir pels corrents
retrògrades de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà, que anteposen
els interessos urbanístics o cinegètics insostenibles. En especial,
el Departament d’Agricultura i el de Medi Ambient, han fet gala
d’una incapacitat política total per gestionar el programa Life per
a la conservació de l’ós, que la UE va atorgar a França i a Espanya,
el 1993. Així, acontentava el síndic i president de la Societat de
Caça i Pesca de la Val d’Aran, Carles Barrera, que va gosar demanar
l’extermini dels plantígrads o el seu retorn a Eslovènia; però que,
en canvi, sol·licita subvencions per a campanyes en pro de la

conservació de les espècies sin-
gulars i amenaçades. Segons
Francesc Boya, com a diputat del
PSC, va dir que entre 80 i 90 mi-
lions de PTA dels 200 procedents
del Life van anar a parar a con-
sultories privades (premsa local,
31/5/01).

Els esforços ecologistes no han
pogut evitar que els caçadors, fent
gala d’una gran covardia, s’acarnissin amb les ósses i les seues
cries. L’1 de novembre de 2004, a Urdos, a la banda francesa del
Pirineu occidental, uns caçadors gals van matar la Canelle, l’última

femella autòctona, en
circumstàncies similars
a les patides per
Melba. Resulta que
ambdós ósses en de-
fensar els seus cadells
de l’amenaça dels
caçadors i els seus
gossos, els havien
sortit al pas, per la
qual cosa els van dis-
parar a matar, quan
amb un tret d’avís a
l’aire n’hi hauria hagut
prou per espantar-les.
Què hi feien unes
partides de caça en
zones osseres? On
estaven els Agents
Forestals encarregats
de vigilar aquests te-
rritoris i els tècnics
encarregats del se-
guiment de l’espècie?

On està la justícia que deixa impunes aquests criminals? I que no
diguin que els óssos els van atacar, ja que d’haver-ho fet, no ho
haguessin explicat. Per tant, el que fan els óssos és defensar-se
davant una amenaça. I, encara, més si ha de protegir uns cadells.
Ja sabem com és l’instint maternal. En el cas del passat 23 d’octubre
a Les, Hvala, l’únic que va fer va ser apartar el caçador que va
interposar-se davant la seua fugida desesperada. Si l’óssa s’hagués
entretingut a atacar-lo, aquest senyor de 74 anys ja criaria malves.
La resposta de l’Administració, la de capturar l’animal, està fora
de tota normativa i justificació. El nou síndic, Francesc Boya, abans
un defensor dels óssos, quan era a l’oposició, ha contravingut lleis
i tractats internacionals. En ple segle XXI, com es pot plantejar
l’extermini dels óssos? O com es pensava impedir-los l’accés a la
Val d’Aran?, amb un mur que encerclés tota la vall?

Si els caçadors, ramaders i polítics aranesos, i els mitjans de
comunicació que els donen suport, continuen entossudits en
acabar amb l’ós estaran bandejant una via sostenible de futur per
a la muntanya. Cada any, moren uns 20 caçadors pels trets dels
companys de cacera i no es demana la prohibició d’aquesta
activitat. També hi ha accidents mortals a les pistes d’esquí i
tampoc es clausuren. Per què no es fixen en enquestes com la del
diari Avui, segons la qual el 74% (89.6% al Segre) són favorables
al manteniment de l’ós al Pirineu o en les 4.500 adhesions a la
campanya SOS Hvala endegada per Ipcena?

David Colell Orrit
Director de Paratges

Caçadors 5, óssos 0
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L
L’última polèmica sobre l’ós és una més de
les que hem patit en aquests últims anys,
i que mostra clarament que les institucions
com el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i el Consell Generau de la Val
d’Aran, han estat absents en la gestió dels
afers que són competència seua. I això es
mereix el qualificatiu d’incompetència, o
el que és pitjor: acció premeditada en
l’abandó de funcions públiques amb la
finalitat d’aconseguir el resultat contrari al
que exigeixen les normatives ambientals.
Dit d’una manera més entenedora, resulta,
en primer terme, totalment incomprensible
i sospitosa l’acció de Govern que, després
de 12 anys des de la primera reintroducció
d’óssos, entre 1996-97, i després d’haver
rebut la Generalitat prop de 1,5 milions
d’euros dels fons de la UE del programa
Life de reintroducció, durant tots aquests
anys, no s’hagin fet des d’aquestes admi-
nistracions les campanyes pertinents de
sensibilització ambiental entre els diferents
sectors de la població com els ramaders,
caçadors, estudiants, turistes i la resta de
la població. Això com a element basic.
També és incomprensible que, tot i ser una
obligació legal la redacció i aprovació d’un
pla de conservació de l’ós bru, per ser una
espècie catalogada com amenaçada i en
perill d’extinció, no s’hagi realitzat. Programa
de conservació que, per cert, tenen totes
les comunitats on hi ha óssos, com Astúries,
Cantabrià, Castellà i Lleó, Navarra i l’Aragó.
Aquesta ultima, malgrat que encara no el
té aprovat, ja el té realitzat i ha passat pels

consells assessors governamentals. El pla
és una eina bàsica per a la conservació de
l’ós bru, ja que la seua finalitat i objectiu
és evitar l’extinció de l’espècie mitjançant
l’aplicació de tota una sèrie de mesures
per fer possible la compatibilitat de l’ós i el
desenvolupament dels territoris pirinencs.
Doncs bé, ens alegraria saber el perquè
d’aquesta inoperància del Govern català
en l’aplicació i el desplegament de les
mesures previstes per conservar els óssos
i permetre la seua compatibilitat amb el
territori, com passa en la resta de zones
osseres. Però molt temem, a pesar nostre,
que la resposta no ens la donarà ningú, i
les raons vergonyoses restaran en un silenci
ben pagat.

Relació de la
seqüència dels fets
ocorreguts amb
l’óssa Hvala
El dimecres 27 d’octubre de 2008, a la
zona del Portet, dins de Les (Baix Aran),
un grup de caçadors d’aquest municipi va

realitzar una batuda de porc senglar, aga-
fant per sorpresa l’óssa Hvala, que es
trobava a la mateixa zona. L’óssa en de-
tectar la presència dels caçadors i els seus
gossos va iniciar la fugida i, segons fons
del Consell Generau, l’óssa va ser vista
per un caçador, en un primer moment, a
uns 100 metres. Aquest caçador va alegrar-
se de poder veure l’ós. Però, poc a poc,
estant el caçador en silenci, l’óssa va con-
tinuar fugint passant molt a prop d’ell,
moment en el qual, el caçador va cridar
fort per espantar-la. Aquest fet va ser
percebut per l’óssa com un gest amenaça-
dor i va respondre-hi amb una acció inti-
midadora: li va donar un cop al caçador
i va continuar fugint. El caçador, de 73
anys, després dels fets, va baixar de la
zona amb el seu propi peu i va dir als
mitjans de comunicació que l’havia atacat
un ós, donant-li una urpada al braç i mos-
segant-li una cama. De ben segur que la
reacció imprudent del caçador no va ser
intencionada, sinó que va ser deguda al
seu desconeixement alhora d’actuar davant
d’un ós. Aquest accident de caça s’hagués
pogut evitar si la Generalitat hagués apro-
vat fa anys el pla de recuperació de l’ós
bru, ja que tot pla preveu el que s’ha de
fer si ens topem amb aquests animals. Per
una altra part, el que també és cert és que

En ple segle XXI, un accident de caça protagonitzat per un caçador de Les i l’óssa Hvala ha estat manipulat per les administracions araneses i pels mitjans de
comunicació afins i convertit en un debat propi dels segle XIX sobre l’existència d’óssos en llibertat. Qui hauria d’estar darrere de les reixes, no és un animal

indefens que sols procura sobreviure, sinó els difamadors d’una espècie tan singular.

El perquè de la persecució
política de l’ós

Luis Turmo, el caçador presumptament ferit per
Hvala, sols presentava lesions lleus en un braç.
Aquest va explicar fins a tres versions diferents
de l’ocorregut.

El perquè de la persecució
política de l’ós
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l’óssa en cap moment va tenir la intenció
d’atacar. En primer lloc, perquè l’ós bru
no es caracteritza per realitzar atacs a les
persones; ans el contrari, ja que té por als
humans. I, en segon lloc, perquè les
conseqüències d’un atac d’un ós a una
persona serien molt greus.

Persecució
política
IPosteriorment a l’incident lleu amb l’óssa,
els caçadors de Les van pressionar el Síndic
dera Val d’Aran que també resideix al mateix
municipi. Havien trobat l’excusa perfecta
per reprendre la “guerra contra l’ós”. Al
dia següent, el Consell Generau ordenava
la captura de l’óssa Hvala i el seu interna-
ment en un centre de fauna, privant-la de
la seua llibertat. Malauradament, l’acció de
la institució aranesa va tenir inexplicable-
ment el suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, el qual va aportar per
a la captura un helicòpter i diverses desenes
d’Agents Rurals armats fins a les dents.
Dins d’aquesta situació del tot hostil, el 27
d’octubre, el Conselh Generau va aprovar
per unanimitat de tots els grups polítics
una moció on es demanava la retirada de
tots els óssos de la Val d’Aran. Està clar que
tal moció va ser un autèntic brindis al sol
i un acte que va posar en ridícul les institu-
cions araneses davant la comunitat inter-
nacional. A qui se li acut demanar una
retirada impossible! El programa Life depèn
de la UE i l’han signat diversos països i
nacionalitats. La moció, per tant, únicament
va respondre a una reacció de covardia que
pretenia acontentar el sector dels caçadors,
força influent políticament a la Val d’Aran.
Justament els caçadors són els que van
organitzar, en bona part, la manifestació
en contra dels óssos al Pirineu, realitzada
el passat dissabte 6 de desembre, i que va
reunir unes 300 persones vingudes de punts
com França, la qual cosa demostra, per
sort, que la manifestació només tenia el
suport d’una petita part i molt concreta de
la societat aranesa. Per una altra part, el
govern de la Val d’Aran ha passat a ésser
l’únic govern del món que demana la reti-
rada d’una espècie en perill d’extinció,
contradient els acords i la normativa inter-
nacional en matèria de conservació de la
biodiversitat, com la Cimera de Rio del 92.

Així demostra la seua insensibilitat i la
priorització dels interessos privats que pro-
mouen alguns governs.

Interessos
especulatius
LEn el fons de la qüestió, a ningú mínima-
ment sensat se li escapa que els que plani-
fiquen el futur de la Val dAran no és
l’Administració aranesa, si nó algunes po-
tents empreses com Baqueira-Beret  que
decideixen en bona part l’ús del territori.
Aleshores, del que tenen por no és de l’ós,
sinó que aquest pugui interferir en el model
especulatiu que durant les últimes quatre
dècades ha transformat aquesta vall conver-
tint-la en una petita Andorra, primant
l’enriquiment ràpid i forà per sobre de la
defensa de l’interès públic i social i del
desenvolupament sostenible. Per la defensa
d’aquest model ancorat en el passat, és pel
que s’ha generat tanta oposició, curiosament
de tota la classe política aranesa.

Campanya en favor
de l’óssa i dels
seus congèneres
Des d’Ipcena-EdC, en esclatar el conflicte
de l’óssa Hvala, vàrem començar una in-
tensa campanya per tal d’aturar l’acció
irresponsable de la seua captura. En un

primer moment, vam
presentar una denúncia
als Mossos d’Esquadra
a Vielha, els quals la
van trametre al jutjat
de Vielha el dia 28
d’octubre, i el mateix
dia, de forma fulmi-

nant, el “jutge” l’arxivava. Vàrem presentar
una segona denúncia a la fiscalia de Lleida,
que sí que motivar l’obertura de diligències
d’investigació, les quals van ser trameses
al jutjat de la Val d’Aran. Alhora es van
convocar rodes de premsa a Lleida i Bar-

celona i es van fer arribar denúncies a
Medi Ambient de la Generalitat. Una altra
acció molt important va ser realitzar una
pàgina web per a la defensa de l’óssa
Hvala. La recollida de signatures d’entitats
i persones individuals en línia ha comptat

Unes 300 persones, sobretot, d’altres llocs, es manifestaren a Les, amb el suport del síndic Francesc
Boya, perquè creuen que el programa de reintroducció dels óssos impedeix el desenvolupament de
les activitats tradicionals. Es queixen també que les lleis ambientals impossibiliten als ramaders defensar
el bestiar dels atacs de depredadors.

Ipcena va reaccionar amb celeritat davant el
succés de Hvala i va organitzar en un temps
rècord una campanya per evitar la captura de
l’óssa i el seu captiveri. Es va crear una pàgina
web d’informació i recollida de signatures, un
calendari de paret, una samarreta i altres articles
que han tingut una molt bona acollida.

L’autèntic perill per a la muntanya no són pas els óssos i la resta de fauna, que
s’haurien de considerar com un ric patrimoni comú i un revulsiu per al turisme.
El que més danya és la bombolla urbanística, el monocultiu de l’esqu i el furtivisme.
Fenòmens que la protecció de la fauna i els paratges naturals impedeix.
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amb el suport de més de 4.500 persones
i d’unes 100 organitzacions. Entre altres
hi  trobem: EdC, WWF i SEO/BirdLife.
També es van concertar trobades de la
EdC amb el Síndic de la Val d’Aran, Fran-
cesc Boya, la directora general de Medi
Natural i el propi Conseller de Medi Am-
bient. Entre les propostes fetes destaquem:
el lliurament d’un pla de conservació de
l’ós bru a la Val d’Aran i el Pirineu realitzat
per Ipcena i que supleix la feina que no
ha realitzat el Departament de Medi Am-
bient en aquests últims 12 anys. Tota la
campanya ecologista ha servit perquè la
persecució i el linxament de l’óssa Hvala
i, per extensió, dels óssos del Pirineu fra-
cassin. A hores d’ara, la Hvala es troba
hivernant en algun racó de la serralada i,
segurament, està a punt de tenir nous
ossets, ja que en el període de zel la van
observar amb l’ós Piros.

Cordillera Cantàbrica:
tan diferent amb el
Pirineu com distant
Actualment, a la Cordillera Cantàbrica hi
ha uns 130 óssos repartits entre les comu-
nitats de Galícia, Astúries, Cantabrià i
Castellà-Lleó. Aquesta primavera ha estat
una de les més exitoses quant a la repro-
ducció, ja que s’han comptabilitzat unes
30 cries, la qual cosa és un clar indicatiu
que les coses quan es fan bé progressen

de forma positiva. Astúries
és una de les comunitats
que més esforços ha fet
en la conservació dels ós-
sos. Ha declarat com a
espais naturals algunes de
les zones més osseres, com
les dels parcs naturals de
Somiedo i Cangas del
Narcea, i les de les reserves
naturals de Muniellos,
entre altres. Aquesta de-
fensa i sensibilització social
ha costat molt i han hagut
de superar grans obstacles
com el furtivisme en la
caça de l’ós, que en les
últimes dècades va fer
reduir la seua població
notablement. En aquest
sentit l’organització Fapas
d’Astúries i la Fundació
Oso Pardo de Cantabrià
han estat decisives per
canviar la tendència. Ac-
tualment els óssos, a la Cordillera Cantà-
brica són una espècie estimada, associada
a la identitat d’aquelles terres i clau en la
seua promoció turística. Tot plegat ha
permès augmentar la renda de les zones
rurals on any rere any són més les persones
que visiten els territoris ossers atrets per
la seua bona conservació i el paper mític

de l’ós com a senyor del bosc. Totalment
el contrari del que lamentablement passa
a casa nostra, en uns medis molt menys
humanitzats que els de la Cordillera. En
l’actualitat, s’ha aconseguit que hi hagi
més rebuig que mai perquè l’Administració
no ha realitzat les seues obligacions en
aquesta matèria.

I a partir d’ara,
què cal fer?
Està clar que la feina no s’acaba aquí. Ara
caldrà que continuem treballant de forma
continuada fins assolir l’objectiu que els
óssos puguin viure als Pirineus acceptats i
respectats. De moment, hem de pressionar
perquè el pla de recuperació sigui aprovat
al més aviat possible i s’apliquin totes les
mesures previstes a fi de fer la feina pendent
fins al moment. També hem previst una
trobada de les entitats ecologistes dels dos
costats del massís pirinenc per ajuntar els
esforços en pro a la conservació de l’ós bru
als Pirineus i, sobretot, exigir a les adminis-
tracions el desenvolupament de programes
de sensibilització social vers els óssos. També
caldrà estar atens i vigilants per evitar qual-
sevol atemptat contra aquests magnífics
animals, un patrimoni indestriable dels
Pirineus i de la nostra cultura.

Al llarg de la Serralada Cantàbrica hi viuen uns 130 óssos envoltats de nuclis de població i
d’explotacions ramaderes molt més grans que les de la Val d’Aran. En aquesta zona, els óssos s’on
tractats amb respecte i es consideren un revulsiu ec onòmic de primer ordre quant al turisme.

Ipcena ha hagut d’assumir la tasca pròpia de l’Administració i ha
redactat i presentat un pla de gestió de l’ós bru al Pirineu català,
inspirat en el model que s’aplica amb èxit a Astúries.

El llibre Osas, completat amb un DVD amb imatges inèdites, permet conèixer la conducta de les ósses
quan van amb els seus cadells, allunyant-nos de les versions dels caçadors, ramaders, polítics i premsa
groga. El llibre va ser presentat per Josep Puxeu, secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua i president
de la Fundación Biodiversidad, amb la intenció de «sensibilitzar sobre la importància de la preservació
de l'ós bru i difondre els avantatges i les limitacions que suposa comptar en el territori amb una
espècie emblemàtica». La distribució és gratuïta si se sol·licita a la F. Oso Pardo o a la F. Biodiversidad.

El comportamiento de las osas y sus crías, Guillermo Palomero [et al.]
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• Afavorir la participació activa dels col·lectius de caçadors i
ramaders en l’elaboració i desenvolupament del pla de prevenció.

• Elaborar un protocol per a caçadors, guardes de terrenys
cinegètics.

• Vigilància: com a mínim 4 agents i un tècnic per comarca afectada.

• Canvis en les tècniques de caça: acostament o aguait en zones
sensibles.

• Elaborar un catàleg de les Àrees Crítiques.

• Prohibició d’activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental
en els llocs de refugi de les àrees crítiques.

• Regular la caça a les àrees crítiques que incorporin llocs
d’hibernació, limitant la pràctica de la caça en batuda.

• Elaborar un protocol per a visitants de zones osseres amb 
recomanacions del comportament que cal seguir davant trobades
o la presència d’óssos.

• Incrementar la sensibilitat cap a l’espècie i potenciar l’educació
ambiental.

•  Centres educatius: incorporació als programes curriculars de
la problemàtica de les espècies en vies d’extinció com l’ós.
Públic general: creació d’un centre d’interpretació o “Casa de
l’Ós” i d’altres equipaments.

• Habitants de zones osseres: promoure els beneficis
socioeconòmics que implica la convivència amb l’ós.

• Afavorir la participació pública en el desenvolupament del Pla.

Alguns aspectes del programa de conservació de l’ós bru

La persecució
històrica
dels óssos
Els óssos eren una espècie relativament
abundant que convivia amb la població
de la muntanya. A principis del segle xx
hi havia més de 200 óssos al Pirineu català.
L’ últim ós autòcton va ser caçat l’any
1990. Actualment, els óssos estan catalo-
gats com a espècie prioritària de conser-
vació mitjanant la Directiva Hàbitats de la
Unió Europea, ja que en la major part de
països europeus es troba en perill
d’extinció.

La població d’óssos del Pirineu és la més
petita del món i per tant la que està en
major perill d’extinció del planeta.

Presència de l’ós

Presència de l’ós

Representació dels tres nuclis poblacionals d’óssos bruns pirinencs. La fragmentació de les comuntats
de plantígrads és un dels principals handicaps que alenteixen la seua recuperació.

Respecte a la població mundial, la vintena d’óssos bruns pirinencs i la centena llarga de cantàbrics són nuclis insignificants, per això no s’entén que puguin
causar tants danys com se’ls atribueix. Als EUA, Rússia, Escandinàvia o als Balcans, que sumen milers d’óssos, ningú ha demanat que els retirin, ans el contrari.

L'ós és, als Pirineus, objecte de polèmiques després d'haver nodrit un llegendari immemorial. I l'ós
continua essent, avui encara, l'emblema dels Pirineus. Però qui ha vist l'ós? Yves Salingue -la tradició
familiar del qual s'ha perpetuat a la vall, i que ha sabut moldre la seva pròpia tradició oral segons
el seu propòsit- ha pres novament els camins secrets de la muntanya. Amb la seva high tech ha
aconseguit fabricar un dispositiu fotogràfic que funciona tot sol durant la nit, sense fregar la pell
de l'ós, que no està en venda. I reservar-nos aquest colpidor cara a cara amb Artza.

Cara a cara amb l'ós dels Pirineus, Yves Salingue
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• S.XII • Només a l’hivern de 1165 es van
matar 14 óssos a quatre caceres, només
a les muntanyes de Roncesvalles, al
Pirineu. A més a més de 65 galls fers i
moltes coses més. Ens dóna una idea
de l’abundància de fauna pirenaica i la
massacre sense escrúpols que es va
portar a terme. Al Pirineu i Prepirineu
els óssos eren abundants.

• S.XV • Els óssos del Pirineu tenen con-
nexió encara amb el Sistema Central,
Muntanyes de Lleó, Zamora i Gredos.
Inclús en queden al nord del Sistema
Ibèric, a Conca.

• S.XVIII • S’exterminen els ossos del País
Basc, trencant així la connexió entre els
óssos cantàbrics i pirenaics. Les mesures
de protecció arriben tard i desapareixen
també del centre i sud d’Espanya, on hi
havia importants poblacions.

• 1879 • Es mata l’últim ós de Benasc.

• 1935 • Viuen encara al Pirineu uns 200
óssos, des d’Irati al Canigó, incloent el
Prepirineu.

Encara hi ha famílies que viuen de la
seua cacera.

• 1940 • Es prohibeix la caça de l’ós a
França.

• 1948 • Es mata l’últim ós de les valls de
Noguera de Cardós i Ferrera, a Catalunya.

• 1949 • Es prohibeix temporalment la
caça de l’ós a Cantàbria.

• 1951 • S’autoritza la caça de l’ós a
França una altra vegada. Continua la
matança.

• 1952 • Es prohibeix la caça de l’ós a
Espanya per cinc anys. Comença la caça
furtiva.
La massacre continua i inclús s’utilitzen
verins i es capturen óssos per als circs.

• 1954 • Ja només queden uns 50 óssos
al Pirineu occidental i uns 20 a l’oriental.

• 1957 • S’acaba la veda de l’ós. En 8
anys es mataran legalment 28 óssos i
molts més furtivament.

• 1958 • Es prohibeix la caça de l’ós a
França una altra vegada, però la Fede-
ració de Caça “demostra” amb una
batuda que encara en queden “molts”
i aconsegueixen aixecar la prohibició.

• 1962 • Es prohibeix la caça de l’ós a
França una vegada més, encara donen
alguns permisos.
Els óssos de la Serralada Cantàbrica
queden separats també en dos nuclis,
77 óssos a l’occidental i 15-16 a
l’oriental.

• 1965 • Es mata, il·legalment, l’últim ós
del Pirineu central a França. L’assassí va
al·legar defensa personal. Va quedar
lliure sense càrrecs i la carn va ser venu-
da. Continuen morint óssos.

• 1967 • Es prohibeix la caça de l’ós a
Espanya definitivament. Es crea el Parque
Nacional de los Pirineos (al Bearn) a
pesar de la protesta dels caçadors.

• 1969 • S’autoritza legalment una batuda
a França, però no troben ja ni un sol ós.
Serà l’última batuda autoritzada. Tot i
que encara hi ha almenys un pastor que
mata un ós a França.

• 1970 • Queden sols 30 óssos al Pirineu
occidental i uns 9 al central. A  la Se-
rralada Cantàbrica es fa una autopista
(Asturias-Castilla) que separa més els
dos nuclis. Un ós és mort furtivament
al Pirineu espanyol, i el capellà del
poble, que ho sap tot i conserva el 

crani, es nega a dir res, sent còmplice
de la matança.

• 1971• Encara es captura un osset a
Aspe, al Pirineu, que viuria engabiat fins
al 1991.

• 1973 • Quan l’ós ha entrat en una espiral
crítica és quan se’l considera espècie
protegida.

• 1976 • També a França, ara protecció
total per a l’ós.

• 1977 • A la Serralada Cantàbrica ja
només queden 42 a occident i uns 12
al nucli oriental.

• 1978 • Es produeix el darrer naixement
d’ós conegut a Navarra.

• Entre 1979-81 van morir 25 óssos per
furtius a la Serralada Cantàbrica. Més
d’un pastor mata óssos a l’espera il·legal
i impunement. Es mata l’últim ós (que
se sàpiga) d’ Aragó, a la part més inac-
cessible de la Selva d’Oza, en una batuda
de porc senglar. Era una de les últimes
ósses reproductores. Amb els caçadors
anava el guarda, que es nega a parlar.
L’óssa està dissecada en una casa dels
assassins.

Crònica d’un extermini
per David Nieto Maceín

La ira per les pèrdues de caps de bestiar es calmava caçant óssos, als quals se’ls castigava fossin
culpables o no. Tot solia acabar en una gran festa al voltant del trofeu aconseguit, en la qual qui havia
matat l'ós era considerat com un heroi. Fins i tot, l’Administració obligava a participar-hi.8
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• 1981 • Queden uns 15 óssos al Pirineu
occidental i uns 6 al central. A la serra-
lada cantàbrica, 82-103 al nucli occi-
dental i 29-41 a l’oriental.

• 1982 • Encara passen coses com que,
en una batuda al porc senglar, són
assassinats una óssa i el seu osset i els
caçadors es queden tal qual. I continuen
matant óssos furtivament a les batudes
als porcs senglars. Des de 1975 fins al
1984 es maten (que se sàpiga) 13 óssos.

• 1986 • L’ós és estrictament protegit
pel Conveni de Berna. El Fapas denuncia
l’existència d’una xarxa furtiva de tràfic
d’espècies que ha matat un ós. A la
Serralada Cantàbrica queden 69-70
óssos al nucli occidental i 13-20 a
l’oriental. Només del 86 al 87, es maten
9 óssos furtivament a Astúries. I del 80
al 87, han mort almenys 8 óssos a Lleó.

• 1988 • L’últim cens dóna una xifra de
catàstrofe: només 15 óssos en tot el
Pirineu, 10 d’aquests al nucli occidental.
A Navarra, ja no n’hi ha de forma con-
tínua. La destrucció de l’hàbitat també
és un gran problema. Els últims óssos
se senten desplaçats. Es construeixen
carreteres i es destrueixen boscos. Els
óssos són caçats, altres desapareixen,
altres es tornen erràtics i moren aquí o
allà. Així mor un ós (ja el 30-40% de
la població) al Pirineu central.
Encara hi ha un assassí capgròs, que
en una cacera il·legal de daines mata
un ós, “El Rubio”, a Palència. Queda
impune a pesar de la lluita del Fapas
amb la llei a la mà, que es perllonga 

fins al 1994, i inclús consumeix la seua
carn amb autorització de la Junta.
Encara viuen dos óssos pirenaics enga-
biats, provinents d’aquells circs d’abans.

• 1989 • Astúries ha prohibit caçar porc
senglar a Somiedo per protegir l’ós, i
“casualment” es produeix un incendi
que arrasa centenars d’hectàrees allà
mateix. Encara un pastor mata un ós a
Navarra. Queda impune i ningú vol
parlar. Dos furtius maten una óssa i
pretenen vendre els dos ossets a un
zoo estranger. Són detinguts pel Sepro-
na.

• 1989-90 • Es mata en batuda al porc
senglar, l’últim ós d’Era Entecada, al
Pirineu. La protecció d’aquest lloc va
ser impedida pels totpoderosos caça-
dors fa 2 anys. Es creen a França reser-
ves osseres i hi ha un dur conflicte per
això amb els caçadors. L’ós és catalogat
ara com en “perill d’extinció”.

• 1991 • Situació: 10 óssos al Pirineu
occidental i han desaparegut al Pirineu
central. Potser hi ha algun d’erràtic.
Europa no renova el diploma que va
donar al PN dels Pirineus per no protegir
l’ós, pel que va ser creat. Fapas i Sepro-
na desmantellen la xarxa mafiosa de
furtius a la fi. Encara hi ha casos de
furtivisme. Es descobreixen al Pirineu
lleidatà petjades de l’últim ós del Pirineu
central.

• 1994 • Últim testimoni de l’últim ós
del Pirineu central. Situació: 8 óssos al
Pirineu occidental. Un pastor mata un

ós; el guarda ho sap i es nega a parlar.
Uns caçadors maten un altre ós (seran
detinguts 3 anys després, per primera
vegada a la història del furtivisme al
Pirineu). Fapas descobreix agrupacions
furtives.

• 1994 • Situació: 7 óssos al Pirineu (un
ha nascut, per primera vegada, des de
fa 5 anys).

• 1996 • El director del programa de
reintroducció de l’ós a França dimiteix
perquè els responsables locals del pro-
jecte volen aprofitar per comercialitzar
amb el turisme de masses destruint els
hàbitats. Comença la introducció
d’óssos eslovens al Pirineu central (3
óssos). I després, continua la destrucció
dels hàbitats, les batudes il·legals i legals
de porcs senglars a zones osseres, etc,
etc...

En conclusió...

Des de 1994, han estat executats a trets
cinc plantígrads. Claude va morir a la vall
de Béarn, durant una batuda de senglar;
Melba va ser caçada el 1997 i Canelle va
caure abatuda al novembre de 2004. La
mateixa sort van córrer Palouma, a l’agost
de 2006, i Franska, el 2007. Enguany, el
mascle Balou va poder escapar-se d’una
mort segura i solament va ser ferit. Els
últims quatre anys, gairebé han caçat un
ós cada temporada. A l’Estat espanyol,
durant la temporada del 2007,  els caça-
dors van acabar amb la vida de 20 perso-
nes i 860 van resultar ferides. Quin és
l’autèntic perill?

Col·laboreu en la campanya adquirint aquests materials
a: www.sosossospirineu.org o truqueu al 973 263793

Reproducció en paper
cartró de la cara de l’óssa

7 euros

Calendari de paret
3 euros

Samarretes de màniga
llarga de cotó biològic
26 euros
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L’empresa semipública Red Eléctrica
Española (REE) ha fet arribar a 14 ajun-
taments de les comarques del Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça
un document en què s’informa de
l’inici de la tramitació ambiental de la
futura connexió elèctrica de molt alta
tensió (MAT) entre Osca i Lleida. La
justificació del projecte és donar sor-
tida als excedents de les centrals ara-
goneses cap a l’àrea de Barcelona, per
alimentar l’AVE i evacuar les produc-
cions dels parcs eòlics, entre altres. Les
comarques afectades no tenen AVE ni
parcs eòlics, l’únic que sí que tenen és
un territori molt poc poblat, que és
justament el que interessa a REE per
fer-lo servir de corredor entre Catalun-
ya, Aragó i la resta de la Península per
transportar electricitat a grans distàn-
cies.

Aquest model de distribució en grans
xarxes malmet el territori i suposa una
amenaça per a la població i el medi, i és
del tot inefi-cient energèticament, ja que
es perd bona part de l’energia transpor-
tada a causa de les llargues distàncies que
recorre. Cal tendir cap a una nova cultura
de l’energia, que desenvolupi un nou
model descentralitzat de generació
d’energia, autònom, per atendre la de-
manda de proximitat, i promoure així
l’estalvi i l’ús d’energies renovables.

Els ajuntaments afectats, la majoria a l’Aragó
i el Pallars, ja s’havien oposat a un projecte
semblant sorgit a informació pública l’any
1998. El govern espanyol i l’empresa RE-
DESA (Red Elèctrica Espanyola, SA), van
acordar amb el govern francès i la compan-
yia francesa de distribució elèctrica la cons-
trucció d’un nou enllaç de molt alta tensió
(MAT) pels Pirineus, que connectaria França
amb Catalunya pel Pirineu lleidatà, cons-
truint alhora connexions entre Aragó i el
Pallars. Amb aquest projecte REE pretenia
aprofitar la instal·lació de més de 100 km
de torres per terres aragoneses. El primer
projecte havia de passar per la vall de Gistaín
del Pirineu d’Osca i que va ser paralitzat
per la forta oposició social que va generar.

El nou projecte de l’any 98 preveia fer passar
la MAT des de França pel Pirineu de Lleida:
 des de la central nuclear francesa de Cazaril,
havia de travessar els Pirineus, baixar per
la Vall de l’Ésera travessant part dels Mone-
gres fins arribar a Castellnou situat a Terol,
i havia de connectar les centrals aragoneses
de Castellnou i Escatró. Després de molts
litigis i una forta oposició veïnal, aquell
projecte va ser descartat. En aquell moment,
amb la finalitat de frenar el projecte, es va

constituir la Plataforma Unitària contra
la Línia d’Alta Tensió (formada per entitats
catalanes i aragoneses, entre elles IPCENA),
i es va aconseguir que aquest projecte es
descartés. Posteriorment, es va optar per
l’opció d’interconne-xió a través de les
comarques gironines. Malgrat tot, un dels
ramals del projecte, el que va cap a l’Alta
Ribagorça i el Pallars, va quedar inclòs el
2002 en el pla director de REE per al 2011.
Després que el passat mes de juny Red
Eléctrica confirmés la inclusió d’aquesta
autopista elèctrica en el seu pla estratègic
2008-2016, el projecte es recupera i s’inicien
els tràmits per la seva futura execució.

Segons figura en aquesta documentació,
la línia d’alta tensió (400 kW) uniria Penyalba
amb Isona, passant per Montsó, i des d’aquí
connectaria amb les ja existents línies de
400 kW entre Sallent (estany Gento) i Sent-
menat i la de 220 kW entre la Pobla de
Segur i el Pont de Suert. Aquesta és la
primera proposta que reben els ajuntaments
afectats. No obstant això, aquest document
preveia una línia de 150 km de longitud
entre Castellnou (Terol) i Salàs de Pallars
(Lleida), un traçat alternatiu que torna a
ser desestimat a favor de la connexió
Montsó-Isona.

LA PLATAFORMA CONTRA L’AUTOPISTA
ELÈCTRICA ES REFUNDA PER LLUITAR
CONTRA LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ
P E N Y A L B A - M O N T S Ó - I S O N A
La primera trobada de moviments socials,
ajuntaments i particulars per refundar la
plataforma es va fer al Pont de Muntanyana,
a la Ribagorça. Hi van assistir unes 50
persones de les zones afectades d’Aragó
i de Catalunya. El dissabte 13 de desem-
bre, malgrat la intensa nevada, novament
es va reunir la plataforma al Museu de
Ciències de Tremp per redactar el manifest
que servirà per aplegar un gran moviment
d’oposició a la línia d’alta tensió Penyalba-

REE amenaça de nou amb
l’autopista elèctrica de ponent

Es tracta d’un projecte que es remunta a principis dels anys 90 que unirà les centrals
aragoneses amb el pallars amb la ede interconectar xarxes de gran potencia

El dissabte 13 de desembre de 2008, la plataforma
contra l’autopista elèctrica ens vam reunir a Tremp
per coordinar les diferents accions. El mateix dia
es va aprovar el manifest fundacional de la
plataforma.

Simulació de torres d’alta tensió al Congost de Mont-rebei, un dels espais que es veuria afectat per
la proximitat d’aquesta línia innecessària, que, per una altra banda, causaria danys irreversibles.
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Montsó-Isona. En el manifest s’exclou
qualsevol compensació al pas de la línia,
així com negociar passos alternatius. En
el manifest s’exposen els motius per rebu-
tjar la instal·lació de les torres elèctriques
que són, entre altres, posar de manifest
l’espoli energètic que han patit les comar-
ques afectades i que, per contra, no han

rebut cap benefici a canvi, a més de supo-
sar un impacte paisatgístic, un risc per a
la salut i el manteniment d’un sistema de
producció, distribució i consum d’energia
basat en les centrals nuclears i en altres
grans generadors d’electricitat, enlloc
d’apostar per l’estalvi i les energies reno-
vables. En la mateixa reunió també es va
aprofitar per organitzar diverses comissions
per difondre les conseqüències negatives
del projecte, demanar el suport de les
diferents forces polítiques, entitats i insti-
tucions, fer el seguiment legal del proce-

diment administratiu i emprendre les ac-
cions jurídiques i mobilitzacions que es
creguin oportunes per aturar el projecte.
La jornada va finalitzar amb  la presentació
del projecte de línia als pobles afectats del
Pallars, la població dels quals va omplir la
sala d’actes del museu malgrat la nevada.
Entre les intervencions hi va haver les del
president i vicepresident del Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà, els quals van
expressar el seu desig que la resta d’alcaldes
afectats, que no estaven presents en l’acte,
presentessin al·legacions al projecte.

Reunits el diumenge, dia 7 de desembre, a Pont de Muntanyana i
avui dissabte, dia 13 de desembre, a Tremp, partits polítics, persones
associacions DECIDEIXEN DE FORMA UNÀNIME:

CONSTITUIR • Una coordinadora amb el nom de Plataforma
Unitària Contra l’Autopista Elèctrica que, des de Penyalba, connectaria
Montsó amb Isona,

AMB LA FINALITAT • D’oposar-se totalment i amb tots els mitjans
al pas de l’ esmentada línia elèctrica, excloent qualsevol negociació
per estudiar passos alternatius de la línia elèctrica o compensacions.

PER LES SEGÜENTS RAONS FONAMENTALS
1 Per considerar que les comarques de l’Alt Aragó i de Lleida i, en
especial, els pobles del Pirineu i Prepirineu han estat els principals
afectats i perjudicats per la construcció de desenes de preses i línies
d’alta tensió, que han suposat un espoli dels seus recursos i de
forma extraordinàriament contradictòria, no han repercutit en el
benestar d’aquests pobles ni han garantit els serveis bàsics. En
l’actualitat, són una de les àrees més deprimides, ja que hi ha pobles
habitats sense llum.

2 Per considerar que la línia atempta contra el gran valor paisatgístic,
ecològic i patrimonial de multitud de restes arquitectòniques que,
igual que els nostres paisatges, suposen la major riquesa d’aquestes
terres, i alhora són el principal potencial socioeconòmic, sent el
nostre deure conservar-los i transmetre’ls en les millors condicions
a les generacions futures.

3 Per considerar que aquestes línies suposen un atemptat contra
la salut de la nostra població, que no rebrien els beneficis que
origina la línia i, en canvi, estaria exposada a un camp electromagnètic
altament perjudicial, com es desprèn d’estudis científics rigorosos
que coincideixen en les seves conclusions a l’hora de considerar
que els camps magnètics de les torres d’alta tensió poden provocar

el desenvolupament de processos cancerígens entre els adults, de
leucèmia entre infants i altre malalties.

4 Per considerar que aquesta línia interconnectada amb les centrals
nuclears viola la moratòria nuclear del govern espanyol, que impedeix
la construcció d’infraestructures nuclears.

5 Per considerar que aquest projecte no està justificat ni per la
demanda local de la zona ni per les necessitats de distribució i
evacuació de l’energia excedentària produïda als territoris afectats,
que ja tenen els seus propis canals, la millora dels quals seria més
que suficient per satisfer les raons adduïdes per Red Eléctrica
Española.

Així mateix considerem que és el moment d’apostar per una nova
cultura de l’energia que impliqui a tothom en l’estalvi, l’ús eficient
i la generació renovable i descentralitzada de l’energia que no
necessita grans línies de transport.

Per tot l’exposat, els sotasignats es comprometen a respectar i
complir el manifest i a dedicar tots els esforços i mitjans al seu abast
per treballar coordinadament.

FIRMANTS FUNDACIONALS:
ASSOCIACIONS: AV Amics Torres del Obispo; Centre d’Estudis
Ribagorçans, AV de Pueyo de Marguillen, Col·lectiu Ecoactiu,
Associació Ruralvitalia, Centre Social Casa Xorret, Associació
Muntanya Viva, Associació ambientalista Lo Pi Negre, Lo Trencalòs,
AV Vilamolat de Mur, ASFA de Castell de Mur, Ipcena-EdC

PARTITS POLÍTICS: Chunta Aragonesista (CHA), ERC del Pallars Jussà

QUÈ EXIGIM AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT?
Que presenti al·legacions contràries a aquest nou projecte d’autopista
elèctrica, especialment, per la seva incompatibilitat ambiental i per
suposar un model de malbaratament de recursos energètics enfront
d’un ús més eficient de l’energia. Alhora, exigim que es planifiqui
i es redacti un nou pla energètic a Catalunya des d’una perspectiva
d’una nova cultura de l’energia.
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La superfície que regarà el Segarra-
Garrigues s’haurà de retallar per exi-
gències de la Comissió Europea (CE).
L'organisme comunitari, que conside-
ra insuficients els espais protegits per
a les aus estepàries, dóna la raó a les
denúncies de les entitats ecologistes
presentades el 2002. La CE ha tramès
una carta d'emplaçament al Govern,
la primera dels dos avisos que ha
d'emetre abans de portar el cas da-
vant del Tribunal Europeu. Aquest
nou procés té com a objectiu imposar
sancions econòmiques contra l'Estat,
que poden arribar a ser multimilio-
nàries i alhora suposar la retallada
d’ajuts europeus.

La carta d'emplaçament arriba després
que el Tribunal Europeu dictés una primera
sentència condemnatòria al desembre del
2007 segons la qual l'Executiu espanyol
havia "incomplet la seua obligació" de
protegir hàbitats d'aus estepàries inclosos
a la zona regable del Segarra-Garrigues.
Malgrat estimar parcialment el recurs de
la CE, la resolució judicial no va comportar
llavors sancions a l'Estat. Un any després
de la sentència, la CE ha reobert el procés

contra el Segarra-Garrigues acollint-se a
l'article 228 del Tractat Constitutiu de la
Comunitat Europea, que li atorga la po-
testat de reclamar per la via judicial san-
cions contra els estats que incompleixen
resolucions del Tribunal Europeu. S'ha de
recordar que, el passat mes de maig, la
CE també va iniciar un procés similar per
sancionar Espanya per una insuficient
designació de ZEPA en diverses comunitats
autònomes, entre les quals hi ha Catalun-
ya.

Per la seua part, la Generalitat està pen-
dent de mantindre una reunió amb el

comissari de Medi Ambient, Stavros Di-
mas, a la qual assistirien la ministra Elena
Espinosa, i els consellers d'Agricultura i
Medi Ambient, Joaquim Llena i Francesc
Baltasar. El procés sancionador es reinicia
quan els primers 5,2 quilòmetres del canal
principal ja estan acabats, dos trams que
sumen uns 36 quilòmetres estan en cons-
trucció, s'ha adjudicat el quart tram -de
21 quilòmetres- i l'Estat preveu adjudicar
la resta del canal i la presa de l'Albagés
el 2009.

Evitar les sancions econòmiques implicarà
"anul·lar el projecte" que al desembre
del 2007 va ser objecte d'una sentència
condemnatòria "i, en el seu cas, elaborar-
ne un de nou compatible amb les exigèn-
cies de la directiva sobre les aus".

La sanció pot arribar per:

Ometre informes vinculants

(DOCUMENT 1) de 23 de gener de 2001
i signat pel Cap de Servei de Protecció i
Gestió de la Fauna, Jordi Ruiz. Aquest
document es va trametre a la Concha
Marchante, Cap del Servei de Protecció
de l’Entorn Natural del mateix departa-
ment. Cal destacar el següent paràgraf:

“L’àmbit regable inicialment previst del
canal Segarra-Garrigues, afecta de ple la
major part dels hàbitats esteparis de Ca-
talunya. De fet, la combinació entre
aquest projecte i els projectes de regadiu,
elevacions del Baix Segre i Segrià Sud,
comportarien, conjuntament amb el des-

La CE condemnarà l’Estat
pel Segarra-Garrigues

Impacte de les obres del canal Segarra-Garrigues
sobre el territori. En molts espais, les obres
constituiran un efecte barrera insalvable. L’altre
impacte és el de la pèrdua irreversible d’algunes
de les millors àrees estèpiques de Catalunya.
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envolupament ja iniciat dels regadius
Algerri-Balaguer i Torres de Segre, la
desaparició de l’ecosistema estèpic de
Catalunya i l’extinció de la fauna estepària
associada, essent aquest ecosistema el
més amenaçat del principat”.

Fer prevaldre dels interessos econò-
mics a la conservació del medi ambient
i vulnerar normatives europees

• La Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE. Ate-
nent que alguns d’aquests hàbitats de
les zones estèpiques es troben a l’Annex
I d’aquesta directiva. I la consideració
de que per aquests hàbitats d’interès
comunitari és necessari designar zones
especials de conservació.

• La Directiva 79/409/CEE, relativa a la
conservació de les aus silvestres, inclou
en el seu Annex I com a espècies prio-
ritàries diferents espècies estèpiques
afectades pel reg. Aquesta normativa
obliga a garantir la conservació viable
de les seves poblacions, amb la desig-
nació de les Zones d’Especial Protecció
per a les Aus. En l’esmentat Annex es
troben bona part de les espècies estè-
piques en perill d’extinció a Catalunya.

Manipular l’estudi
d’impacte ambiental

En base a un estudi detallat de l’Estudi
d’Impacte Ambiental es desprén de forma
clara que els criteris que utilitza per avaluar
l’impacte s’han fet sense cap mena de
rigor científic. Es citen les espècies amb
dades poblacionals que no coincideixen
amb la realitat, sense avaluar la seva
tendència d’aquestes, en la major part
del casos regressiva i crítica, i es fixen
unes zones escloses pel manteniment
d’aquests ocells incomplertes i que no
garantitzen la viabilitat de les seves po-
blacions.

Necessitat de fer un
parc natural de les
estepes de Lleida

La Plana o Depressió Central catalana,
to i gaudir d'ecosistemes estèpics de
gran importància ecològica, no té cap
espai natural de protecció especial.
Per tant, es fa necessària la creació

d’un parc natural de les estepes de
Lleida pels motius següents:

1r Vista la desprotecció de la majoria dels
espais estèpics, i els que es troben prote-
gits, a part de ser molt reduïts, tenen
figures de protecció que s'han mostrat
ineficaces per garantir-ne la seva protec-
ció.

2n Perquè els canvis de cultius que plan-
teja el nou projecte de reg del Segarra-
Garrigues afectarà a tots aquests espais
amb conseqüències crítiques que els me-
naran cap a la destrucció.

3r Perquè la figura de parc natural per-
metria dotar a aquests espais de protecció
suficient, així com mantenir i millorar
aquests ambients. També dotaria de me-
sures compensatòries els possibles afec-
tats, ja que els parcs naturals disposen
d'un òrgan autònom de gestió amb re-
cursos humans, direcció, guarderia i pres-
supostos propis, a més de permetre

aquesta figura de protecció accedir a fons
externs.

4t Perquè el parc natural tant sols tindria
40.4004 ha, de les quals, 35.294 estarien
incloses a la zona bruta susceptible de
ser regada en el Segarra-Garrigues, ocu-
pant tant sols un 25%. Aquesta superfí-
cie, juntament amb les 80.000 ha rega-
bles, representa 115.294 ha del total de
les 138.000 ha brutes. Cal tenir en
compte que, atenent que s'han d'aplicar
els criteris d'exclusió, aquesta proposta
encara és del tot possible i viable i com-
pleix amb la normativa ambiental europea
(Directiva 79/409/CEE relativa a la con-
servació de les aus silvestres,  Directiva
92/43/CEE relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i la flora
silvestres).

Aquesta proposta és del tot obligada i
necessària si volem fer sostenible el dret
legítim de millorar la renda agrària i con-
servar el medi ambient.

MARTA DURÓ PARPAL

Medi Ambient, Urbanisme, Reclamació Danys i Perjudicis, Accidents Trànsit,
Contractes, Laboral, Matrimonial, Penal.

ATENCIÓ ESPECIAL ALS SOCIS D’IPCENA

25007 Lleida • Plaça Paeria, 14, 3r-2a • Tel. 973 22 57 43 • Fax 973 23 04 55
gabineteduro@gabineteduro.com
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T
Pedreres, graveres i abocaments
de runa destrueixen l’alt urgell

Tot i afectar diversos municipis de l’Alt
Urgell és, en especial, a Ribera
d’Urgellet on tot tipus d’indústries de
caràcter extractiu han trobat més faci-
litats per instal·lar-se. Diferents empre-
ses fa anys que operen al municipi,
extraient calcàries en explotacions amb
pendents impossibles, que desfiguren
les petites valls que s’endinsen cap a
l’Alt Urgell des de la carretera nacional.
La qualitat ambiental se’n ressent, i els
veïns veuen com el seu preuat entorn
natural es degrada, suportant voladu-
res i la desaparició de boscos d’alt valor
ecològic, mentre que els projectes de
restauració en aquestes condicions de
pendents extremes mai arriben a recu-
perar un paisatge fins al moment únic.

Per què es concentra, al mateix municipi,
la majoria de graveres, pedreres, abocadors
i dipòsits de terra provinents d’Andorra?
 Per si fos poc, a més, també hi ha la
possibilitat que s’hi implanti una guixera.
l’Associació de Veïns de Noves de Segre,
l’Associació en Defensa de l’Alt Urgell,
l’Associació de Veïns del Pla de Sant Tirs,
la Plataforma Coordinadora en Defensa
del Territori, Ipcena, i el veïnat de Castellar
de Tost ens hem posat mans a l’obra per
denunciar la permissivitat i facilitat que
tenen les empreses per operar en aquest
municipi, sovint en contra dels interessos
ambientals de la zona.

Un exemple n’és l’ampliació de l’activitat
extractiva de “La Torra”, de l’empresa àrids
La Vansa, SA, situada a la carretera de
Montant de Tost, del municipi de Ribera
d’Urgellet. Aquesta pedrera pretén ampliar
un total de 38,02 ha, 12,5 ha més 25,47
ha a la partida Bosc del Castellar, forest
núm. 81 bis del Catàleg d’Utilitat Pública
de Lleida, per la qual l’Ajuntament de
Ribera d’Urgellet dóna l’autorització
“d’ocupació temporal” d’aquests terrenys
per un període de 30 anys. Aquesta am-
pliació s’ha fet sense cap informació
pública, malgrat que és un projecte que
segons la Llei d’intervenció integral de
l’administració ambiental hauria de passar
aquest tràmit, ja que s’afecta unes 20 ha
de l’hàbitat prioritari de pinedes submedi-
terrànies de pinassa (Pinus nigra subsp.
salzmannii). Així mateix, segons la legislació
que regula la tramitació dels expedients
d’ocupació temporal a forests catalogades
d’utilitat pública, cal la tramitació d’informa-
ció pública així com l’autorització de les

entitats menors i ajuntaments, adjuntant
el projecte corresponent. El mateix reque-
riment d’informació pública també es pot
exigir per part de la normativa d’aigües,
perquè aquesta ampliació de la pedrera
afecta la zona de policia del riu la Vansa.
No ens sembla lògic que tal impacte sobre
el territori no tingui una informació pública
per tal que els afectats valorin obertament
l’impacte que significa. Malgrat això, s’han
presentat al·legacions al respecte.

D’altra banda, l'empresa Knauf Gmbh,
que té un permís d'investigació a la mun-
tanya de la Bastida de Tost de Ribera
d’Urgellet, perquè, en un futur, pugui
extreure el material si els és rendible. On
es pretén efectuar l'activitat extractiva no
hi ha cap figura de protecció mediambien-
tal, però  sí que estan considerat sòl de
protecció especial, sòl de valor natural i
de connexió pel Pla Territorial de l'Alt
Pirineu i Aran. La construcció de l’extractiva
de guix suposaria:

1 Destruir una gran part natural de la
muntanya de la Bastida de Tost, per tant
la destrucció del bosc, del seu paisatge

actual i, en definitiva, de la seva identitat
com a poble.

2 Construcció d’una planta industrial per
a l’extracció i el tractament del guix amb
xemeneies contaminants.

3 Pols, pol·lució i contaminació a causa
de l’extracció i l’elaboració del guix. Que
amb tota seguretat, per les corrents
d’aire que es canalitzen des dels Tres
Ponts en sentit cap al nord, el poble del
Pla de Sant Tirs seria el primer perjudicat.

4 Contaminació acústica produïda per
l’increment de camions que transporten
el guix, la maquinària pesada que
s’utilitza en l’extracció i les voladures.

5 Un canvi per a la població i en la imatge
del territori: en la seva cultura rural i
turística, en l’economia i en l’estil de
vida.

6 S’eliminarà l’atractiu turístic de la zona:
 paisatge, tranquil·litat i naturalesa.

7 Un impacte catàstròfic i irreparable,
entre altres, que existeixen al mateix
districte, que impossibilitarà la realitza-
ció de projectes rurals de desenvolupa-
ment i l’equilibri ecològic en tot el seu
entorn.

Efectes de l’activitat extractiva de l’empresa La Vansa al municipi de la Ribera d’Urgellet. Es pot apreciar
la destrucció total de la vessant que, malgrat que el projecte indica que es restaurarà, resulta impossible
de portar a terme.

No ens sembla lògic que
tal impacte no tingui una

informació pública
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D
Després de superar el llistó de la 10a
edició, orientem la propera 11a edició
de Fira Natura amb molta energia i
il·lusió, perquè és una de les principals
fires ambientals de Catalunya i Aragó.
Al 2009 tindrem una superfície d’uns
4.000 m2 d’exposició.

La defensa i l’educació mediambientals
són els principals objectius de Fira Natura,
per aquest motiu, al llarg dels anys hem
anat incorporant una sèrie de millores com
són: la moqueta de cel·lulosa als estands,
que és 100% reciclable; a l’ecobar i bio-
restaurant només se serveixen productes
bio i tota la coberteria és reutilitzable,
entre altres. Amb aquestes accions l’edició
passada vàrem generar només 150 kg de
residus no reciclables, el que representa
un 3% del total i la resta, uns 4.850kg
van ser reutilitzables. En aquesta nova

edició es declararà Fira
Natura lliure de bosses
i gots de plàstic. Així ens
afegim a la campanya
endegada per la Fundació
Catalana per a la Preven-
ció dels Residus i el Consum
Responsable. Per tant, a la Fira
no es permetrà que els expositors
usin bosses de plàstic ni dipositin els
líquids oferts al públic en gots de plàstic.
Només es permetrà dispensar bosses de
roba o paper i gots de paper o reutilitza-
bles, com els de vidre o polipropilè.

Durant els tres dies en què es desenvolupa
Fira Natura es realitzen prop d’un centenar
d’activitats com: conferències, tallers, pro-
jeccions, mostres i mercats i exposicions
entre d’altres que ens ajuden a comprendre
els fets d’actualitats o bé ens informen de

qüestions d’interès. Algunes d’aquestes
estan realitzades pels mateixos expositors
de Fira Natura. A l’edició del 2008 van
participar unes 5.000 persones en aquestes
activitats. Com cada any, la Fira compta
amb una multitud de serveis per fer més
agradable l’estada al públic visitant i als
expositors. Molts d’aquests serveis estan
gestionats per un equip de voluntariat,
que atorga caràcter propi a Fira Natura. A
més de poder gaudir dels productes
ecològics servits a l’Ecobar i al Biorestau-
rant, el visitant disposa de: guarderia,
ludoteca, guarderia de gossos, pàrquing
de bicicletes, etc.

Amb la voluntat d’unificar criteris i facilitar
l’organització, els responsables de les fires
catalanes que giren al voltant del medi
ambient tenen la intenció d’associar-se.
Així els certàmens de Manresa, Girona,
Tarragona i Lleida establiran un contactes
regulars perquè les seues fires tinguin una
major convergència envers els principis
referits al reciclatge, la reutilització i la
reducció de residus, així com la certificació
ecològica dels productes oferts, la prohi-
bició dels transgènics i de les bosses de
plàstic, etc.

Una nova edició plena de novetats
3, 4 i 5 d’abril de 2009 al Palau de
Vidre de Fira de Lleida

Any rere any, Fira Natura es va consolidant com
una cita ineludible per a milers de persones que
volen conèixer aspectes relacionats amb el medi
ambient i la qualitat de vida.

Un ampli programa
d’activitats i serveis

Les fires mediambientals de
Catalunya s’uneixen

Compromisos ambientals
de Fira Natura

••••defensa ambiental•defensa ambiental•defensa ambiental••••••
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CONEIXER ELS OSSOS PER RESPECTAR-LOS

Les ósses crien en plena hibernació. A causa de l’escassetat de
reserves alimentàries de la mare, les cries neixen pesant tan sols uns
350 g, sense pèl i amb els ulls tancats. Amb el bon temps surten de
la cova i creixen ràpidament: assoleixen uns 3kg de pes en els dos
primers mesos. Hem de vigilar si veiem cries d’ós, ja que les mares
instintivament les defensaran de qualsevol perill, cal que marxem.

L’ós és un mamífer poruc i  temorós als canvis que es produeixen
al seu entorn, i si són canvis importants no els tolera i decideix
marxar a altres territoris. La presència de l’ós en un indret
determinat indica la seva extrema qualitat ambiental, així doncs,
les zones on viuen els óssos són espais naturals molt ben
conservats.

L’ós bru és un gran depredador. Malgrat que és sobretot omnívor, al
seu territori exerceix una funció de control de certes espècies que en
excés poden causar danys, com ara el porc senglar o els cèrvids, que
l’ós caça si són cries o estan ferits o malalts. També menja animals
morts, fent així un paper de “neteja” sanitària. També regula la
presència d’altres mamífers com ara teixons, gossos abandonats i
guineus.

Les seves petjades són inconfusibles, la petjada anterior és més
curta i ampla, d’uns 21x28 cm, mentre que la posterior és més
estreta i més llarga, d’uns 17x30 cm. Els  seus excrements són
fàcilment identificables per la seva grandària. Solen ser cilíndrics,
d’uns 6-8 cm de gruix. Podem trobar senyals de rascades i
mossegades als troncs a més de 1,5 m d’altura, ja que ho sol fer
posant-se dempeus.

Amb l’arribada dels primers freds l’ós es refugia. El descans hivernal
el realitza en una cavitat arranjada amb un jaç d’herbes i l’entrada
coberta. Els óssos menors de tres anys poden hivernar en grups, mentre
que els adults ho fan sols. La hibernació és un sistema de supervivència
mitjançant el qual l’ós redueix al mínim l’activitat metabòlica i el
consum energètic, però restant en estat conscient i d’alerta.

L’ós bru és un mamífer mític, de caràcter afable. Té un aspecte
corpulent i la seva talla oscil·la entre 1,5 i 2,5 metres, i les femelles
sempre són més petites que els mascles. Pesen entre 80 i 150
kg, malgrat que poden arribar a pesar fins a 250 kg! El sentit que
tenen més desenvolupat és l’olfacte, i el que menys, la vista. L’ós
és dels pocs mamífers que es pot posar dempeus.

Com són els óssos bruns La hibernació

Control d’espèciesRastres

Indicador de qualitat ambiental Ósses i cries
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CONEIXER ELS OSSOS PER RESPECTAR-LOS

Els óssos eren una espècie relativament abundant que convivia amb
la població de la muntanya. Al segle XX hi havia més de 200 óssos
al Pirineu català. L’últim ós autòcton va ser abatut l’any 1990.
Actualment, els óssos estan catalogats com a espècie prioritària de
conservació mitjançant la Directiva Hàbitats de la Unió Europea, ja
que en la major part de països europeus es troba en perill d’extinció.

En territoris tan diferents i distants com Astúries i el Canadà s’ha
aconseguit any rere any incrementar els ingressos provinents del
turisme atret per conèixer zones osseres, que sempre estan en
molt bon estat de conservació ambiental. En surten especialment
beneficiades les activitats d’allotjament rural, la venda de productes
de la terra i les contractacions de rutes i activitats naturalistes.

Les èpoques en què l’ós té més necessitat d’aportació extra
d’aliments són abans i després de la hibernació, i pot ser que
ataqui algun cap de bestiar, ja que és la manera més fàcil que té
d’aconseguir una presa. Aquest fet és poc probable si es protegeixen
els ramats mitjançant barreres, tancant-los en pletes durant la nit
o guardant-los amb l’acompanyament de pastors i gossos d’atura
i mastins.

L’ós és omnívor, factor que el fa molt adaptable i ajuda a la seva
supervivència. Pastura menjant brots tendres de plantes, i menja
fruits com maduixes, gerds, glans o fages per acumular greixos
suficients per resistir la hibernació. Ocasionalment, també caça
cabirols o porcs senglars, però prefereix consumir aquells que troba
ja morts. Té una especial predilecció pels formiguers i els ruscs
amb mel.

És força improbable que ens trobem amb un ós al medi natural,
tot i que no és impossible si per la direcció del vent o el canvi de
vessant no ens ha detectat. En cas de veure o sentir un ós cal
allunyar-se’n en sentit contrari d’on es trobi, sense córrer i sense
cridar. L’ós tem la presència humana i no hi ha constància històrica
que un ós bru hagi atacat i ferit greument una persona.

A mitjans d’estiu les femelles entren en zel. La gestació de les
cries dura entre 7 i 8 mesos. L’ós és el mamífer de les nostres
contrades que té la taxa de reproducció més baixa: no assoleixen
la maduresa sexual fins als 3 anys; sol es reprodueixen cada 3
anys perquè les ósses cuiden als seus cadells durant un any; i fins
a un 80% de cries moren.

L’aparellament

L’alimentació

Promoció del turisme rural La persecució històrica dels óssos

Óssos i ramaderia
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E
El passat 24 de desembre es va presentar
a la seu social de l’Ateneu Popular de
Ponent, l’agrupació social Lleida Am-
biental. Concretament és fruit del tre-
ball comú de tres associacions rellevants
de la ciutat: l’Ateneu Popular de Ponent,
pioner en l’impuls de la cultura de Llei-
da; el Centre Excursionista de Lleida,
capdavanter en el món de l’excursionis-
me de Lleida i Ipcena, la principal orga-
nització ecologista de les nostres comar-
ques. Val a dir que aquesta iniciativa
està oberta a la integració de més mo-
viments socials de Lleida amb la finalitat
d’enriquir el procés i el projecte.

Les tres entitats estem convençudes del fet
que la ciutat de Lleida ha d’impulsar-se
potenciant els valors naturals que la carac-
teritzen dins del seu marc geogràfic i cultu-
ral. Per començar, s’ha proposat vetllar
perquè el riu Segre sigui l’eix vertebrador
i una referència de Lleida i el seu entorn,
que li dóna personalitat global, el mateix
que  l’Horta de Lleida. Per tant, les tres
associacions cofundadores entenen que el
desenvolupament futur de Lleida, com a
ciutat mitjana i el seu paper de capitalitat
regional, ha de basar-se en l’aplicació de
criteris i polítiques ambientals. A més, de-
manen que s’hi comprometin de forma
transversal, totes les regidories municipals
i la resta d’administracions. Sobretot, exi-
geixen la corresponsabilitat de la Paeria en
l’impuls de mesures que puguin fer de

Lleida una ciutat model en l’aplicació de
polítiques socioambientals.

Per començar a treballar,
dos qüestions

Millorar, preservar i potenciar el riu
Segre a la ciutat de Lleida.

El tram de riu Segre al seu pas per la ciutat
de Lleida es troba en bona part de l’any
en un estat precari ambientalment, a causa
de varis factors, molt especialment, a la
manca de cabal d’aigua, tot i que també
l’afecta l’augment de la contaminació amb
l’aportació del riu  claveguera Noguerola.
El riu Segre té un cabal molt insuficient,
durant tot l’any, i molt més als mesos
d’estiu. Cal tenir en compte el que indica
la Directiva 2000/60, marc de l’aigua, a
l’article 6, on exigeix que al 2014 tots els
trams de rius tinguin unes bones condicions
ecològiques. Per tant, el Segre també haurà
de tenir aquestes bones condicions que
ara no té. Cal afegir el document realitzat
per l’ACA al maig del 2000, referit a la
Diagnosi de punts crítics de cabal mínims
a la xarxa hidrogràfica catalana, on el tram
del Segre per Lleida és dels punts més

crítics de tot el riu.
 Considerem que s’ha d’assolir l’objectiu
de millorar, preservar i potenciar el riu
Segre perquè pugui convertir-se en un
veritable referent paisatgístic de la ciutat.
Posteriorment, proposem l’elaboració d’un
informe de caràcter ambiental que plantegi
alternatives a les concessions actuals a fi
de compatibilitzar el recurs públic, l’ús
privat de l’aigua i la seva defensa com a
espai ecològic i de paisatge urbà.

Constitució d’una comissió de medi
ambient municipal

Atenent la necessitat d’afavorir la partici-
pació social en els afers de les Administra-
cions i, especialment, de les que estan
més properes a la ciutadania, com són els
ajuntaments.  Atenent el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, mitjançant el qual
es va aprovar el text refós de la Llei muni-
cipal de règim local de Catalunya, el seu
article 62 inclou la possibilitat de crear els
òrgans de participació sectorial. Aquests
òrgans que es poden anomenar comissions
es poden crear en relació amb els àmbits
municipals d’actuació o competents, que
tenen la funció d’integrar la participació
pública de particulars i associacions en els
assumptes municipals. En aquest sentit,
l’article 66 descriu les competències pròpies
dels ajuntaments, on, entre altres, es troba
la de medi ambient.

Justificació de la proposta i necessitat

L’Ajuntament de Lleida, en els seus acords,
incideix diàriament sobre qüestions am-
bientals d’abast municipal i més enllà,
d’aquest fet considerem que les decisions
municipals que poden tenir repercussions
ambientals a la nostra ciutat és més que
desitjable que fossin el màxim de compar-
tides i debatudes amb els moviments cívics
locals i que treballen o comparteixen tal
interès, de forma que l’aportació de totes
aquestes entitats afavoreixi l’aplicació de
propostes o solucions al més consensuades
possible que, sens dubte, segur que seran
més completes i plurals. Per aquestes raons
considerem que la comissió municipal de
medi ambient és un instrument molt po-
sitiu al servei de la ciutat.

Presentació pública de l’agrupació social Lleida Ambiental, el 24 de desembre de 2008, a la seu de
l’Ateneu Popular de Ponent. De dreta a esquerra: Joan Ramon Segura, president del CEL; Xavier Eritja,
president de l’Ateneu i Joan Vàzquez, portaveu d’Ipcena.

Neix l’agrupació social
“Lleida Ambient al ”

Imatge del riu Segre al mes de novembre del 2008,
després d’un període generós de pluges, que
mostra un aspecte extraordinari del riu. Malaura-
dament, només es dóna en casos excepcionals, ja
que la insaciable empresa Endesa s’emporta tota
l’aigua del Segre pel canal de Seròs.
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D
La polèmica variant sud torna a

amenaçar l’Horta de Lleida
Des de la seva aparició pública l’estiu
de 2006, la variant sud de Lleida ha
estat un projecte controvertit, sobretot
ambientalment i social. Els primers
traçats de la variant sud, fets públics
pel DPTOP, van ser retirats i l'Ajunta-
ment de Lleida, en un Ple va aprovar
per unanimitat una moció on demana-
va «l'estudi de dues noves propostes
de traçat que minimitzin l'impacte am-
biental, a l'optimitzar infraestructures
ja existents, i reforcin la cohesió metro-
politana». Pel que fa a la connexió est,
que trepitjava la zona ZEPA de Torreri-
bera, hàbitat de l’amenaçada trenca,
va ser rectificada i, finalment, es res-
pecta aquesta àrea, gràcies a la pressió
exercida pels seus propietaris i entitats
conservacionistes, entre elles Ipcena.

Una variant que
agredeix l’Horta
de Lleida
El 19 de desembre de 2008 es publicà
l’anunci d’informació pública de l’estudi
informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental
del projecte refós de la connexió oest de
la variant sud de Lleida (C-13) amb la ca-
rretera A-2 (tram Lleida-Alcarràs), que com
el projecte inicial, no garanteix la preservació
de l’Horta de Lleida. Ipcena i la Plataforma
Protegim l’Horta de Lleida van reclamar en
el seu moment que s’elaborés i es sotmetés
a informació pública una alternativa que
aprofités el ramal de connexió amb
l’autopista AP-2 i alliberés el tram necessari
d’aquesta com a alternativa més ecològica.
En el seu defecte,  van demanar la cons-
trucció d’una via que hi discorregués pa-
ral·lela. Alliberar l’autopista suposa una
alternativa més curta que no esquartera
l’Horta, de manera que, a banda de poder

donar el mateix servei a les poblacions de
la trama metropolitana de Lleida (Albatàrrec,
Montoliu, Sudanell, Soses i Alcarràs), evita
noves construccions i sobretot quilometrat-
ge, amb el conseqüent estalvi d’energia i
emissions de CO2 , que concretament seria
de 14,5 t, segons els nostres càlculs. Per
contra, el traçat de la variant sud que es
projecta travessa
l’Horta de Lleida pel
bell mig, concreta-
ment les partides de

Butsènit, Rufea, la Caparrella i Plana de
Gensana. La variant perjudica els seus te-
rrenys agrícoles, d’alta productivitat, i posa
en perill un element bàsic que ha contribuït
històricament, i ho continua fent en l’actua-
litat, a la conformació de la ciutat de Lleida
i a la seva estabilitat política, social i econò-
mica. Aquesta horta ja està fraccionada de
manera irreversible per diverses infraestruc-
tures com ara la via de l’AVE o la pròpia
autopista.

El projecte no
recull cap alternativa
consensuada
Aquest projecte refós no presenta cap nova
alternativa i no dóna resposta als problemes
ja plantejats l’any 2006: algunes alternatives
passen a escassos 500 m dels Aiguamolls

de Rufea, una zona humida d’interès
ecològic i social, recentment restaurada.
A banda de recuperar el seu valor ecològic,
la restauració ha permès regenerar el pai-
satge. El pas de la nova variant de Lleida
a tan poca distància pot afectar les espècies
protegides que alberga, tant durant la
seva execució com en la seva fase

d’explotació, trencant
la continuïtat com a
espai enriquidor del
paisatge de l’Horta i
posant en perill la
funcionalitat dels seus
usos naturalístics i
educatius. Un altra
alternativa frega amb
el seu traçat els Pata-
molls de Montoliu,

que és una zona
catalogada per
l’Inventari de Zo-
nes Humides de

Catalunya, caracteritzada per ser una zona
important per a la conservació d’espècies
de fauna de l’Annex 2, de la Llei 3/1988,
de protecció dels animals, i de les ordres
d’ampliació d’espècies protegides, a més
de ser una important zona de refugi i
hivernada d’ocells. Segons l’Inventari de
Zones Humides, actualment aquest espai
no presenta cap alteració destacable, men-
tre que el pas de la variant sud rasant els
seus límits capgiraria aquest estat, provo-
cant en el seu moment de construcció i
durant el període d’explotació una alteració
dels seus atributs com a hàbitat d’interès
comunitari.

Des d’Ipcena es faran al·legacions al res-
pecte i ens unirem a la Plataforma Protegim
l’Horta de Lleida en les seues accions.

Urgell, 63 baixos - 25600 BALAGUER (Lleida) - Tel. i Fax 973 445 828 - Mòbil 629 312 337
artculinari@miq-maq.com - www.miq-maq.com
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Ipcena va presentar una denúncia a
l’Ajuntament de Lleida, a l’ACA, al
DMAH i a la CHE, basada en
l’abocament de fuel produït per la
Corporació Alimentària de Guissona
(CAG), el divendres 19 de setembre de
2008, al riu Segre al seu pas per Lleida.
L'avaria en una de les calderes de la
CAG va provocar una fuita de carbu-
rant que, pel mal estat de la xarxa de
clavegueram del polígon industrial del
Segre, va arribar al riu.  Sembla ser
que l’abocament va ser causat per un
tap al clavegueram, fet que va impedir
que les aigües anessin a la depuradora

desviant-se per gravetat a una clave-
guera d’aigües fluvials, cap al riu Segre.

L’abocament de residus industrials al cla-
vegueram és il·legal segons disposa la

normativa vigent, i cal tenir en compte
també els antecedents de la indústria
infractora: la Paeria de Lleida ha reconegut

que el març de 2004 va vessar oli de palma,
i recentment van detectar un altre vessa-
ment de greixos. Segons la Llei integral
de l’Administració Ambiental, de prevenció
i control de la contaminació ambiental,
correspon a l’ajuntament la potestat san-
cionadora. En base a aquesta llei, des
d’Ipcena es va demanar a la Regidoria de
Medi Ambient de la Paeria que proposés
una sanció qualificada com a molt greu,
quantificada amb l’import màxim establert,
90.151,82 euros, tant pels danys com pels
agreujants de mala fe i benefici obtin-
gut.També es va demanar que s’apliqués
una sanció coercitiva de 15.000 euros en
base als agreujants esmentats anteriorment.

D’altra banda, també es va demanar a
l’ACA, que, en aplicació de les lleis d’aigües
i residus vigents proposessin una sanció
qualificada com a greu en base a la llei
d’aigües, amb el seu import màxim de
300.056,61 euros i una sanció coercitiva
de 30.000 euros pels mateixos fets.

L'ajuntament de Lleida i l'ACA han obert
dos expedients sancionadors a la CAG per
la seva presumpta responsabilitat en aquest
abocament. La tinent d'alcalde, Marta
Camps, va dir que és una infracció greu
i va avançar que hi haurà sancions. La taca
de fuel es va filtrar al Segre a Pardinyes
però no va arribar a la depuradora. Marta
Camps va assegurar que aquest tipus
d'actuacions no es poden permetre i va
remarcar que és il·legal que les indústries
aboquin residus a la xarxa de clavegueram.
L'Ajuntament de Lleida també podria obli-
gar l'empresa a realitzar les obres neces-
sàries per evitar més vessaments.

D’altra banda, l’ACA en data 10 de des-
embre de 2008 ens va fer arribar la pro-
posta de sanció contra la CAG de Guissona,
la qualifica com a greu, i estipula així una
sanció de 30.000 a 150.000 euros. Destaca
que, fins al moment, els costos de restitució
del medi al seu estat original han suposat
unes despeses a l’ACA de 5.732.65 euros.

La CAG contamina el
Segre, un cop més

La Corporació Alimentària de Guissona és una empresa que es distingeix pel repecte nul envers el
medi ambient. A banda del camp de golf que va construir de forma il·legal, a Massoteres, ha estat
contaminant el riu Llobregós, el Sió i el Segre en diverses ocasions.

 La contaminació del Segre
es va produir pel

manteniment deficient de
les instal·lacions

• FOTOGRAFIA ON LINE • ÀLBUMS PERSONALITZATS • PANELLS (fins a 4 metres) •
• MUNTATGES • CALENDARIS • TARGES • ETC •

Rovira Roure, 22-24 • Tel. 973 24 81 35 • Lleida
Jueus, 6  • Tel. 973 35 11 73 • Seu d’Urgell

www.colmanlabcolor.es • colman@colmanlabcolor.es
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I
Ipcena va presentar, el passat 23
d’octubre, al·legacions a la resolució
de l’OGAU de Lleida d'autorització
ambiental relativa al projecte de canvi
substancial d'una planta d'aglomerat
asfàltic al terme municipal de Torrela-
meu promoguda per Pavimentos Gar,
SA, ratificant-nos en punts que al nos-
tre entendre són susceptibles d’anul·lar
la resolució, ja que no els clarifica.

Irregularitats
en matèria de
disciplina urbanística
Al gener del 2008, va iniciar-se la cons-
trucció de la planta (explanació i anivella-
ment del terreny, instal·lació d’estructures
industrials...) sense cap tràmit urbanístic
i/o ambiental previ. Des d’aquella data fins
avui, l’empresa ha continuat ininterrom-
pudament les obres, vulnerant el Decret
d’alcaldia que citava textualment "ordenar
a Pavimentos Gar, SA, la suspensió imme-
diata de les obres per a la instal·lació d’una
planta d’aglomerat asfàltic a la parcel·la
21 del polígon 503" i la legalitat vigent,
fet que va suscitar una segona denúncia
dels fets per part d’Ipcena, en data 4 d’abril
de 2008.

El present document d’al·legacions reitera
que el fet de construir la planta prèviament
a la tramitació de la llicència ambiental
suposa una vulneració de la legislació am-
biental vigent i, per tant, un perjudici sobre
el medi ambient i la salut de les persones.
Implica que: no s’ha pogut valorar de ma-
nera legal la necessitat d’aquesta nova
planta ni la idoneïtat de la seva ubicació,
en tant que no hi ha hagut una anàlisi
d’alternativa per a la  seva ubicació, sense
poder valorar doncs una alternativa soste-
nible que seria l’ampliació de la planta que

ja té al municipi Pavimentos Gar S.A. La
construcció d’aquesta planta de més de 55
ha sense llicències prèvies no ajuda en cap
cas a evitar la dispersió d’instal·lacions
industrials en sòl no urbanitzable, sense
cap criteri urbanístic, tenint en compte que
no s’ha tramitat cap pla especial que racio-
nalitzi l’ús del sòl no urbanitzable per a
aquestes instal·lacions. Recordem que ja
són tres les plantes de la mateixa empresa.

Una autorització
ambiental injustificable
D’altra banda, es dóna autorització ambien-
tal malgrat que el projecte és ambigu en
molts aspectes. Per exemple, el projecte
cita que «les instal·lacions no afectaran el
sòl no urbanitzable de valor ecològic, clau
SNVE». Aquesta tipologia de sòl està pro-
tegida a nivell de normativa municipal i
coincideix amb un hàbitat d’interès comu-
nitari prioritari i amb una àrea d’interès
faunístic. Malgrat que afirmen que les
instal·lacions no afectaran aquest sòl, a la

pàgina 12 citen que aquest espai pot servir
per aparcament per als vehicles que treba-
llaran a la planta i als que accediran per
descarregar matèries primeres o carregar
l’aglomerat asfàltic. És a dir, vehicles pesants.

Evidentment, s’ha demanat de nou que
no s’aprovi la proposta de resolució i que
no s’atorgui l’autorització ambiental a
aquesta planta, fins que no s’avaluï la
necessitat de tenir dues plantes operatives
al mateix temps amb la mateixa finalitat,
atenent la despesa de sòl no urbanitzable
que suposa i els seus respectius perjudicis
al medi ambient. També es demana que
s’exigeixi a la indústria la restauració de
la zona SNVE degradada per l’empresa en
contra dels informes i preceptes legals. I
per tots els antecedents infractors esmen-
tats, demanem també que s’obri un expe-
dient disciplinari sancionador en base a la
vulneració de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental.

Greus irregularitats
urbanístiques de Pavigar
Greus irregularitats
urbanístiques de Pavigar

Vista de les obres realitzades fins a data 14 de gener de 2008 al Polígon 503, Parcel·la 21, de Torrelameu,
per Pavimentos Gar SA, sense comptar amb les autoritzacions obligatòries.
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A mitjans de juliol, Baqueira-Beret va
començar la tramitació de
l’avantprojecte de construcció d’un
enbassament, que mal anomenen “llac
artificial”, a la zona de l’Orri. Un pro-
jecte amb el mateix objectiu i exacta-
ment en el mateix lloc ja va ser proposat
pels promotors anys enrere, i fou des-
estimat pel seu enorme impacte am-
biental. El 20 de novembre de 2001, va
sortir un anunci de Baqueira-Beret al
BOP on demanaven concessió d’aigua
amb un cabal de 12,85 l/s  derivats del
riu Garona de Ruda, per fer neu artifi-
cial.

El projecte proposava captar aigua del riu
Ruda, a uns 1.450 m d’altura, la construcció
d’un dipòsit de formigó, a 1.670 m i,
finalment, una bassa d’acumulació de
50.000 m3 de capacitat, a la cota 1.850,
aigües amunt del riu Malo, que tenia una
profunditat de 4 m. El projecte va ser
al·legat per Ipcena i es va desestimar. Ba-
queira-Beret, llavors, va optar per dividir el
projecte en diferents subprojectes i així
el·ludir les tramitacions ambientals perti-
nents, per obtenir així el benefici d’una
avaluació parcial del projecte. L’any passat
ja va obtenir per separat el permís per a
les captacions a la Garona de Ruda, on,
per cert, recordem que va fer totes les
obres de manera il·legal. Ara Baqueira-
Beret argumenta que ha decidit fer
l’esmentada bassa a partir de les recoma-

nacions de l’ACA. Resulta poc creïble, ja
que sembla més raonable que en la redac-
ció de l’actual avantprojecte els promotors
haguessin anomenat els antecedents sobre
projectes similars en la mateixa zona i ara
ho amaguessin.

Aquest projecte, segons els càlculs que
presenta l’empresa, pretén cobrir el dèficit
hídric que Baqueira-Beret preveu segons
les futures ampliacions de la zona
d’innivació artificial, de manera que les
captacions hivernals no s’evitarien, i passa-
rien possiblement a ser també estivals. Això
agreujaria els problemes ambientals que
causa la captació d’aigua en els cursos alts
d’aquests rius d’alta muntanya i la proble-
màtica que generen als seus fràgils ecosis-
temes associats. L’empresa diu que neces-
sita un augment mínim d’uns 487.467 m3

 sobre el volum de les concessions actuals,
però considerem que els càlculs de Baquei-
ra-Beret no justifiquen tal demanda i alhora
la seva proposta la fa segons un escenari
extraordinàriament generós, ja que preveu
que els gruixos mínims de neu a les pistes
haurien de ser, a la cota 1.500, de 1,85 m
i, a la cota 2.500, de 0,35 m.

El projecte es realitzaria en l’espai on es
troben els naixements dels rius Garona i
Noguera Pallaresa. En aquest últim riu hi
ha una reserva natural des del 1987 per a
la protecció d’espècies en perill d’extinció,
com la llúdriga, i també inclou un PEIN i

es troba dins la Xarxa Natura 2000 de la
UE. També s’ha de ressaltar la importància,
tot i que ho hagin exclòs els promotors,
que l’indret afectat forma part de la zona
de campeig de l’ós bru, espècie que, com
la llúdriga, està considerada com a priori-
tària per la Directiva 92/43 CEE.  Malgrat
aquests atributs ambientals, el fet d’haver
seccionat el projecte de captacions de la
bassa d’emmagatzematge ha permès que
l’empresa pugui gestionar administrativa-
ment aquesta bassa sense la necessitat de
redactar un estudi d’impacte ambiental i,
per tant, pot el·ludir el tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental.

En tot cas ens manifestem totalment con-
traris a la construcció d’aquests macroem-
bassaments al Pla de Beret pel seu greu
impacte, tant en el paisatge d’una bellesa
i espectacularitat única, com pel seu im-
pacte ambiental i biològic. Considerem
que les alternatives han de passar,  primer,
per reduir els gruixos màxims previstos de
neu artificial, per gruixos mitjans, perquè
amb menys neu es pot practicar l’esquí;
en segon lloc, demanem a l’empresa que
canviï tots els canons de neu pels de nova
generació, que consumeixen menys ener-
gia i aigua, i com a última possibilitat,
podria construir dipòsits
d’emmagatzematge d’aigua subterranis,
a fí de reduir al màxim l’impacte paisatgístic
d’un espai tant singular i emblemàtic dels
Pirineus.

Baqueira vol acabar de
destruir el Pla de Beret

El Pla de Beret és la major altiplanície de tot el Pirineu, s’hi troba el naixement de dos rius: el Noguera-Pallaresa i la Garona. Té un paper mitològic molt important
en la cultura aranesa. Conté restes arqueològics d’antics pobladors nòmades i cosntitueix un dels espais naturals del massís. Malgrat tot aquest seguit de valors

tan importants, Baqueira està entestada en destruir irreversiblement aquest espai únic. Així demostra la seua cobdícia i menyspreu per tot el que l’envolta.
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A partir de les pluges del  maig de 2008,
una quantitat important de massa forestal,
principalment, d’aquestes comarques ha
anat morint inexplicablement, sense atura-
dor. En l’actualitat, ja són més de 10.000
hectàrees afectades i, en molts municipis,
les zones afectades superen el 50% de la
seva massa forestal. Davant de la preocu-
pació d’ajuntaments, veïns i associacions,
el Departament de Medi Ambient s’ha
limitat a encarregar un informe bàsic al
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF), que indica com a causa
més probable la sequera acumulada. Veïns,
entitats ecologistes i ajuntaments es van
reunir el 6 de novembre a Estaràs per
constituir la plataforma Salvem els Nostres
Boscos,  amb la finalitat de realitzar tot un
seguit d’accions per aclarir i saber les causes
de la mort progressiva dels boscos. En
primer lloc, no es pot creure que la sequera
sigui la causa fonamental de la mort
d’aquests arbres, entre altres raons, perquè

hi ha zones on la sequera ha estat molt
més acusada, com les Garrigues o la Conca
de Tremp, al Pallars Jussà, que no han
presentat aquest fenomen i, en segon lloc,
algunes de les espècies afectades són força
resistents a la sequera, com ara les alzines.

Per tant, la Generalitat hauria d’encarregar
un estudi en profunditat interdisciplinari
per estudiar totes les possibles causes, com
l’afecció per contaminació atmosfèrica,
una causa que, per cert, pot tenir incidèn-
cies directes sobre  la vegetació.

R i u  E b r e ,  7  •   2 5 0 0 1  L L E I D A  •   T e l .  9 7 3  2 0 6  9 3 9

  Tenim de tot:
· hortalisses · fruites · làctics · llegums, cereals i altres granels · productes

infantils · productes de neteja · cosmètica natural · roba i calçat

alimentació i productes ecològics
herboristeria i dietètica

Comandes a domicili

Es moren els boscos de la Segarra
i l’Anoia
Es moren els boscos de la Segarra
i l’Anoia

Boscos de pinassa (Pinus nigra) de l’Anoia afectats per la mort dels seus exemplars, presumiblement,
per pluges àcides i contaminants provinents dels grans complexos industrials. La Generalitat es
nega a estudiar aquest origen.

Reunits els que signem, persones en nom propi, representants
de col·lectius, associacions i institucions, davant dels fets observats
des de principis de l’any 2008, consistents en la mortalitat massiva
i progressiva de diverses espècies vegetals autòctones que formen
part dels boscos de la Catalunya central.

ACORDEM
Constituir-nos en plataforma amb la denominació Salvem els
Nostres Boscos, amb aquests objectius:

• Conscienciar la població de la gravetat de la situació que
travessen els nostres boscos i fomentar actuacions reivindicatives
per a la conservació d’aquest patrimoni natural.

• Aprofundir en la investigació sobre aquest fenomen i el seu
abast.

• Instar les administracions competents a cercar les causes del
fet i aplicar solucions.

La plataforma resta oberta a noves incorporacions de persones,
col·lectius, associacions i institucions que en comparteixin els
objectius.

L’abast territorial de la plataforma no queda circumscrit a cap
territori concret, sinó que a partir de la zona observada a la
Segarra i l’Anoia, l’àmbit d’actuació resta obert a qualsevol altra
zona de Catalunya que presenti una problemàtica similar i hi
estigui representada.

Associació per a l’Estudi de la Natura d’Anoia
Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra
Ipcena-EdC

Estaràs, 6 de novembre de 2008

• Es denuncia a l’Institut d'Estudis Catalans (ICHN, ICEA.
• Es denuncia al Seprona (Guàrdia Civil) de Sant Andreu de la

Barca (Barcelona).
• Visita al CREAF (UAB), als boscos de Carbasi i al Centre Tecnològic

Forestal pels boscos afectats.
• El Col·legi d'Enginyers Tècnics Forestals penja una web de pluja

àcida a la Catalunya Central.
• Es denuncia al National Geographic (Eva van Denberg) i a El

Periódico (amb fotos).
• Envien Pla d'Investigació a Burjasot (València) i mostres de

plantes afectades a analitzar. Seguiment a càrrec de la Dra.
Raquel Carreras (UNESCO).

MANIFEST

ALGUNES DE LES ACCIONS FETES FINS ARA
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Fa ja un any, va sortir a la llum el projecte
Gran Scala, que consistia en la construcció
de 32 casinos, 70 hotels, 32 museus, 3
camps de golf, un hipòdrom, un canòdrom,
5 parcs temàtics, 250 botigues VIP, un com-
plex cinematogràfic, un centre de conven-
cions, diversos teatres, complexos esportius,
de salut i zones residencials. Disposaria
d'estació d'AVE i accés a l'autopista. En
total, al voltant de 2.500 hectàrees de sòl,
a la comarca dels Monegres, amb una pre-
visió de 25 milions de visitants a l'any, entre
100 i 200 vols xàrter diaris amb una inversió
prevista de 17.000 milions d'euros. Aquest
projecte és una aixecada de camisa, com
qualsevol altre de característiques similars
que, oblidant-se d'un desenvolupament
sostenible i equilibrat, només busca el lucre
d’uns pocs sense importar-los l'impacte i els
costos socials i mediambientals que el pro-
jecte pugui ocasionar. Malauradament, això,
l’ordenació del territori desequilibrada, irra-
cional i insostenible, no importa al Govern
socialista de l'Aragó, ja que s’ha dedicat a
modificar lleis i a invertir diner públic per
als propòsits d’ILD (la promotora del projec-
te). Gran Scala suposa potenciar una de-
manda exacerbada de consum i compulsiva
d'oci. A més, seguint l’exemple de Las Vegas,
es facilita el sorgiment d'activitats i entorns
marginals (droga, prostitució, màfia...) que
malversen els recursos naturals (energia,
aigua, sòl...). Els promotors estrangers no
són emprenedors, més aviat busquen
l’especulació urbanística comprant sòl rústic
per requalificar-lo i treure’n uns grans bene-

ficis que acabaran en algun paradís fiscal,
molt lluny de la comarca. Les rendes obtin-
gudes per mal vendre les finques
s’esfumaran en pocs anys, i després, què?
El Govern i els promotors anuncien la creació
de molts llocs de treball. Però, com de quina
qualitat seran? Aquest tipus de negocis
tendeix a generar ocupació no qualificada,
temporal i d'escassa remuneració.

Totes aquestes raons (oci buit, interessos
particulars, destrucció del medi ambient,
especulació, xifres unflades -Roma sol rebre
6 milions de visitants. I Gran Scala pretén
aconseguir 25 milions?-) haurien de semblar
suficients per rebutjar el projecte. Tanmateix,
el Govern d'Aragó ni tan sols obliga a la
promotora a presentar garanties de solvèn-
cia, sinó que "ho veurien per fases"...
750.000 lliures és el capital social d’ILD. La
quantitat es pot considerar ridícula si es
compara amb el que el Govern d'Aragó
haurà d'invertir per crear les infraestructures
promeses a ILD. Avui, els promotors volen
adquirir terrenys a Ontinyena, a un preu de
6.000 euros/ha i pretenen pagar només el
4 % de les 2.500 hectàrees que necessiten.
ILD ha de disposar de 600.000 euros. Si
volgués pagar el total de les terres, hauria
de disposar de, almenys, 15.000.000. De
moment, i amb les xifres públiques, aquesta
empresa només pot abonar el 4% del valor
total perquè no té més capital. El represen-
tant d’ILD a Espanya ha declarat als mitjans
de comunicació que estan molt contents i
que en breu compraran els terrenys (és

l'enèsima vegada que declara el mateix),
però, a més, ha repetit que estan a l'espera
de les modificacions legals necessàries per
a la iniciar les obres. És a dir, aquests senyors
parlen obertament i sense embuts de lleis
a la carta i a cap autoritat sembla importar-
li. Per tant, podem arribar a la conclusió
que tot plegat es tracta d'una Gran Estafa
al territori que no estem disposats a consentir.

Afectacions
mediambientals
Els Monegres posseeix un ecosistema este-
pari únic a Europa, per la qual cosa s’han
declarat 103.000 ha. de ZEPA i 11.700 més
de LIC. A part del risc que la urbanització
massiva i la construcció de noves infraes-
tructures suposa per a aquestes zones, està
el problema de l'aigua i és que Gran Scala
pot convertir-se en un competidor per als
agricultors. A més, no podem oblidar que
els canals utilitzats es buiden a l'hivern per
portar tasques de manteniment i de posada
a punt per a l’ús agrícola i no per abastir
d'aigua de boca a un assentament urbà
que precisa subministrament durant tot
l'any. Finalment, la baixa densitat de població
dels Monegres fa que sigui una zona privi-
legiada per a l'observació del cel. Les emis-
sions lumíniques de Gran Scala impedirien
aquesta activitat.

Asamblea Oscense Stop Gran Scala -
huescacontragranscala@gmail.com ·
Stop Gran Scala Baix Cinca - platafor-
mastopgranscala@gmail.com

Imatge superior: maqueta del macroprojecte Gran Scala. Imatge inferior: paisatge d’Ontinyena que es veuria transformat radicalment per aquestes instal·lacions
faraòniques. Tot plegat, sembla una operació especulativa per comprar finques agrícoles i vendre-les com a urbanitzables.

Ontinyena es ven a Gran ScalaOntinyena es ven a Gran Scala
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L'Institut Aragonès de Gestió Ambiental
(Inaga) va comunicar a Ecologistes en Acció
i a Ipcena, el passat dia 16 de desembre,
que concedeix l'autorització ambiental al
projecte de central tèrmica de Mequinensa,
central que podria ser una de les últimes
tèrmiques, basades en la crema conven-
cional de carbó, que es construeixin a
l’Europa occidental, fet que presumible-
ment es pot atribuir a la pressió exercida
per certs sectors del govern aragonès i
empresaris miners que tenen interès en el
projecte. A pesar de la moció que van
aprovar recentment les Corts Aragoneses,
que condicionava l'aprovació de noves
centrals tèrmiques a l'ús de tecnologies
eficients, i a pesar de l'objectiu manifestat
pel propi Govern d'Aragó de reduir en
1.300.000 tones les emissions de CO2 per
a l'any 2012, es concedeix autorització a
una central tèrmica que produirà 3,7 ve-
gades més CO2 per unitat d'energia gene-
rada que, per exemple, una central tèrmica
de cicle combinat a gas, i que, amb les
prop de 400.000 tones/any de CO2 que
expulsarà a l'aire, farà passar d'un 41,4%
a un 44% l'augment d'aquestes emissions
que Aragó ha tingut des de l'any 1990,
xifres que ens allunyen més encara de
l'estipulat en el tractat de Kyoto contra
l'escalfament global del clima. Ecologistes
en Acció i Ipcena no solament consideren
contradictòria i frustrant aquesta autorit-
zació, que va contra la política de lluita
contra l'escalfament global del clima, sinó
que a més suposa, de fet, el sacrifici social
de les poblacions veïnes que es veuran
afectades per les emissions contaminants
de la central tèrmica, especialment, la més
afectada serà Almatret, segons les dades
oficials. També consideren que el Govern
d'Aragó ha fet cas omís de tots les dades
que indiquen que aquesta central tèrmica
agreujaria la contaminació per partícules
i ozó troposfèric que ja pateix la zona.
Tant la contaminació per partícules, que
afecten sobretot l'aparell circulatori, com
la contaminació per ozó, que danya les
plantes i les funcions respiratòries, suposen

un seriós problema sanitari que molts
estudis de la mateixa Unió Europea han
posat de manifest en els últims anys. Res-
pecte a l'ozó troposfèric, val a dir que el
propi Govern d'Aragó ignora els resultats
de l'estudi que ell mateix va encarregar al
prestigiós Centre d'Estudis Ambientals del
Mediterrani (CEAM) perquè analitzés
l'impacte d’aquest contaminant, cada
vegada més descontrolat, emès per la
central tèrmica al seu entorn. En aquest
estudi es mostra que la tèrmica faria so-
brepassar els límits legals de l'ozó d'una
manera significativa a les poblacions que
estiguessin en un radi de 60-80 km al
voltant de Mequinenza. Així, per exemple,
en el cas de Montsó, a 65 km, els nivells
màxims d'ozó troposfèric en un any (mit-
janes de 8 hores), se superarien de 9 a 16
dies més del normal, segons les condicions

meteorològiques. A més de reiterar el seu
compromís contra aquests projectes con-
taminants Ecologistes en Acció, Ipcena i
membres d'altres associacions van mani-
festar el 20 de desembre, en una reunió
amb el veïnat d’Almatret, que la tramitació
del projecte ha prescindit d'una manera
irregular de les opinions de tots els muni-
cipis catalans situats en aquesta zona
fronterera entre Aragó i Catalunya. Per
això, i per l'efecte molt negatiu que tindria
la tèrmica per a tota la regió de l'entorn,
es va acordar a Almatret, entre altres coses,
impulsar una plataforma ciutadana
d'oposició a la tèrmica, així com esgotar
tots els procediments legals per evitar la
construcció de noves centrals tèrmiques,
tant la central projectada com les previstes
a Fayó i Riba-roja, molt més potents, que
agreujarien més encara la contaminació.

La contaminació de la central tèrmica de Mequinensa afectaria un longitud de 160 km d’est a oest
i de 120 km de nord a sud. La imatge il·lustra l’àrea geogràfica que rebria els gasos contaminants.
Aquesta indústria incrementarà les emissions de CO2 a l’atmosfera de forma molt quantiosa i
contribuirà a empitjorar els danys del canvi climàtic.

Aragò autoritza la
tèrmica de Mequinensa

MEQUINENSA

Tarragona

Balaguer
Saragossa

Alcanyís
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Biosfera -  OPORTUNITAT
(11 volums) nova per estrenar 50% dte.  Miquel Àngel Canals - 677 70 69 83

I
Ipcena i la Plataforma de la Vall del Corb
vàrem presentar dos contenciosos l’any
2005 contra les centrals eòliques del
Tallat i Vilobí. Poc ens pensàvem que la
sort i l’encert ens aniria tant al nostre
costat amb dos sentencies històriques
que han de tenir conseqüències sobre
la construcció dels macroprojectes de
centrals eòliques a les nostres comarques
i per extensió al nostre país. El TSJC,
Sala del Contenciós Administratiu, Secció
3a, va resoldre els dies 10 i 12 de nov-
embre les demandes a les dos centrals
eòliques que són idèntiques en el con-
tingut.

El Tribunal anul·la els actes impugnats en
concret les resolucions d’11 de juliol i  2 de
setembre de 2005 de la Direcció General
de Mines i Seguretat Industrial, del Depar-
tament d’Indústria de la Generalitat, mit-
jançant les quals es va atorgar autorització
d’instal·lació i funcionament dels esmentats
projectes. Les sentències són incontestables,
ja que la raó jurídica fonamental d’anul·lació
es sostén en la manca d’un pla general que
planifiqués la realització dels esmentats

macroprojectes. Les centrals eòliques im-
pugnades, del Tallat amb 33 aerogeneradors
i Vilobí amb la mateixa quantitat, ja estan
en funcionament i han estat les primeres
que s’han aixequen a les nostres comarques.
Actualment pertanyen a l’empresa Acciona,
SA. Un cop d’ull als antics camins de les
serres on s’ubiquen, ara entretallats per
amplíssimes pistes d’accès als aerogenera-
dors, és suficient per adonar-se de la trans-
formació irreversible que han sofert les serres
on s’ubiquen. La zona té una reconeguda
qualitat ambiental, aconseguida mitjançant
l’equilibri de l’explotació agrícola tradicional
de segles en la zona. Aquesta qualitat am-
biental es comença a valorar com un actiu,
amb iniciatives importants com la Ruta del
Cister. En l’àmbit ambiental, l’emplaçament
dels aerogeneradors coincideix amb tota la
carena d’unes serres que constitueix una
barrera biogeogràfica entre les comarques
litorals i la plana interior, amb unes carac-
terístiques naturals singulars. La construcció
d’aquestes centrals eòliques ha afectat de
manera severa espècies d’avifauna protegi-
des, com l’àliga cuabarrada o l’àguila dau-
rada, o les masses boscoses de la serra del

Vilobí, considerades com les més valuoses
de la comarca de les Garrigues, sent hàbitats
protegits per la Directiva 97/62/CE. Els
quilòmetres de vials que ja s’han obert en
aquests boscos, que es troben situats al
llarg de 9 km a la carena de la Serra del
Tallat i al llarg de 5 km de la Serra del Vilobí,
són realment demolidors.

Acciona Energía ja ha plantejat una amplia-
ció del projecte de Vilobí, que amb el nom
de Vilobí II inclourà 3 aerogeneradors més,
projecte actualment pendent d’aprovació.
Cal sumar a aquests aerogeneradors, els 19
que preveu la central eòlica Pla de Tossalet,
de Fulleda i Tarrés, que s’han d’afegir als
que de Vallbona de les Monges. Això fa
d’aquests municipis colindants amb la Conca
de Barberà un dels bastions pioners i més
importants de la “muralla eòlica” prevista
a les comarques de Lleida.

El que desitgem ara és que la sentència
sigui ferma i puguem demanar la seva
execució, que hauria de suposar el desman-
tellament i la restitució de la serra del Tallat
i Vilobí en les condicions naturals i això, ara
per ara, està lluny d’aconseguir-se; tanmateix
podria ser que tinguéssim el mateix encert
que amb les sentències.

Connivència política
L’exdirector general de Polítiques Ambien-
tals i Sostenibilitat del Departament de
Medi Ambient, Jordi Cañas, que va parti-
cipar en els autoritzacions d’aquestes dos
centrals eòliques, entre els anys 2004 i
2005, va acabar sent contractat per la
corporació empresarial d’Acciona, promo-
tora de les centrals. El projecte s’han tra-
mitat fraccionat en dos centrals eòliques,
quan en realitat constiueixen una sola
central, amb aquest procediment aconse-
gueixen tenir dos projectes amb una pro-
ducció menor de 50 MW a fi d’aprofitar-
se de la tramitació en règin especial.

La justícia declara il·legals les
centrals eòliques del Tallat i Vilobí

La justícia declara il·legals les
centrals eòliques del Tallat i Vilobí

Aquests parcs eòlics van ser inaugurats el 15 de gener de 2008 per part dels consellers Castells,
d’Economia, i Baltasar, de Medi Ambient. Malgrat que van ser denunciats per innumerables irregularitats
i afeccions greus al medi ambient, van comptar amb un suport institucional injustificable.
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Ipcena i alguns veïns de Gargallà han
denunciat l'Ajuntament de Montmajor
per la construcció del parc fotovoltaic
que s'ha instal·lat en uns terrenys de
l'exalcalde de la localitat, Miquel Boixa-
dera. En el mes de gener de 2007,
l'Ajuntament de Montmajor i el repre-
sentant de les empreses promotores
de la instal·lació fotovoltaica van fer
saber que el petit nucli rural de Garga-
llà ampliaria el polígon industrial i que
una part de l'espai acolliria el parc
solar d'una potència d'un megawatt i
una inversió de vuit milions d'euros,
aproximadament.

S’ha portat el cas al jutjat contenciós
administratiu, número 26, de Barcelona,
ja que  des de l'inici del procediment
administratiu per a l'aprovació dels projec-
tes relacionats amb la construcció del parc
s'han produït una sèrie d'irregulari-tats,

com la manca d'exposició pública dels
expedients i l'execució d'unes obres sense
les pertinents llicències: s’han realitzat
moviments de terres abans de la presen-
tació, publicació i aprovació inicial del
projecte; s’han executat les obres sense
disposar de cap llicència atorgada per
l'ajuntament (ni llicència d'obres, ni llicència
d'activitats, ni llicència ambiental precep-
tives, de fet, el permís es va concedir el
mes de juliol del 2008 i gairebé estan
finalitzades). Destaquem que s’ha procedit
a la  instal·lació del parc solar, amb potència
superior als 1.000 KW, sense els docu-
ments preceptius per a aquest tipus de
projecte, com un estudi d'impacte ambien-
tal, per exemple. Això suposa un clar
exemple d’especulació industrial promogut
per dos empreses immobiliàries.

El procediment de la requalificació del
terreny per a l'ampliació del polígon indus-

trial (ampliació que només ha servit per
instal·lar el parc solar), es va fer en defensa
d'interessos particulars, ja que curiosament
només afecta una finca d'un sol propietari
i alcalde en aquell moment. De fet, l'actual
alcalde n'era regidor llavors. El principi
fonamental de creació d'un polígon indus-
trial és la generació de llocs de treball, i el
parc solar no en genera, la central solar
s’havia d’haver col·locat als teulats de les
naus del polígon; però l’ampliació del
polígon s’ha cobert totalment de plaques
al terra malbaratant la catalogació del sòl
industrial que hagués pogut encabir les
naus i les plaques sense necessitat
d’hipotecar més sòl rústic per fer-ne nous
polígons en un futur.

Gargallà és un dels nuclis rurals del Ber-
guedà amb un elevat valor patrimonial i
paisatgístic, que no es pot permetre de
malversar.

Porten al jutjat la central
solar de Montmajor

Porten al jutjat la central
solar de Montmajor

Fa dècades, els ecologistes érem dels pocs que defensaven les energies renovables. En l’actualitat, a causa de les subvencions que reben, moltes empreses dels
sectors especulatius han estat invertint en centrals eòliques o solars i en altres fonts energètiques alternatives sense tenir en consideració els perjudicis

mediambientals o la legalitat urbanística vigent. Solament, han tingut en compte l’ànim de lucre. Per això, ens oposem al desordre territorial que han generat.

Porten al jutjat la central
solar de Montmajor
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El passat 29 de juliol, un particular va
alertar Ipcena de l’electrocució de 3 cigon-
yes, que van aparèixer mortes sota una
línia de màxim risc situada a la finca Mas
del Carrilet (al costat de Agrolérida, de
Vall Companys), a la partida de Montagut
(terme d'Alcarràs). Ipcena va informar el
Seprona de la Guàrdia Civil i els Agents
Rurals. Només el cos estatal va aixecar
acta i va dur les aus al Centre de Fauna
de Vallcalent perquè corroboressin la causa

de la mort. A més, Ipcena va notificar el
sinistre a la SEO/BirdLife, que està duent
a terme una campanya per evitar que les
aus acabin sent víctimes de la manca de
manteniment i de renovació de les línies
elèctriques. També es va informar del fet
que en aquesta zona s'ha instal·lat una
colònia de voltors, atrets pels residus or-
gànics i fems de depuradora que
s’escampen com a adob, que corren el
mateix risc.

El dimarts 25 de novembre, la Federació
Ecologistes de Catalunya (EdC), de la qual
forma part Ipcena, es va entrevistar amb el
conseller del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, Francesc Baltasar, per repassar
la política que du la Conselleria en els temes
ambientals més importants del país i arribar
a compromisos per reduir els conflictes socials
i agressions al territori. Des de la Federació
hem demanat que es reconegui la tasca que
fem i se la doti de suport econòmic. Quant
a la política ambiental del Govern, hem
remarcat els següents punts:
• Protecció del medi natural. En general
es denuncia la manca de recursos pressu-
postaris per a la viabilitat dels parcs naturals.
Es fa una valoració molt negativa sobre la
implementació de la Xarxa Natura 2000 a

Catalunya i del PEIN. I es presenta una pro-
posta de Pla català per a la reintroducció de
l’ós bru al Pirineu.
• Residus. Repàs de la gestió deficient dels
residus al país, de la deficiència de la norma-
tiva vigent, la postura del DMAH davant
l’aprovació i transposició de la recentment
aprovada Directiva marc de residus, preocu-
pació de la promoció de la incineració de
residus, tant en projecció de noves incinera-
dores, com en l’aprofitament de les cimen-
teres o plantes tèrmiques de biomassa.
• Energia. El Pla de l’energia no frena el
consum, el Decret d’energies renovables
resulta deficient, avança la construcció de
la MAT, no es tanquen les nuclears ni s’atura
 el cementiri de residus radioactius ni
l’impacte al medi dels parcs eòlics.

Trobada amb el conseller de Medi Ambient

El Jutjat del Penal, Número 3, de Lleida ha absolt (el 14 d’octubre
de 2008) els sis imputats per la mort de tres treballadors de
l’empresa Grefacsa de Térmens ocorreguda l’1 de setembre de
2004. Un treballador, després d’haver-se avariat una sitja que
triturava residus animals va perdre el coneixement per la inhalació
de gasos fruit del procés de descomposició. Dos treballadors més
van anar a socórrer-lo de manera consecutiva, però també van ser
víctima dels gasos tòxics. Dels tres treballadors, només un formava
part de la plantilla de Grefacsa, ja que els altres dos estaven
subcontractats. Les acusacions se centraven en un delicte d’homicidi
imprudent per al gerent de l’empresa, el responsable de riscos

laborals i l’encarregat del pla de prevenció, per als quals es demanava
tres anys de presó.
El tribunal en la seva sentència considera que la inhalació d’àcid
sulfhídric que va causar la mort dels treballadors no es podia
preveure i, per tant, ha lliurat de responsabilitats els sis imputats.
Des d’Ipcena i la Plataforma Antiincineradora de Grefacsa estem
estupefactes davant aquesta sentència: es va demostrar que
l’empresa no disposava d’equips autònoms de respiració, i cal tenir
present que un dels principis jurídics indica que el fet d’al·legar
ignorància d’una responsabilitat no eximeix d’afrontar les
conseqüències penals. Per sort la fiscalia ha presentat un recurs.

Absolts els imputats per la mort de 3 obrers de Grefacsa

Moren electrocutades aus protegides

Les orenetes
cuablanca de la

Seu Nova de Lleida,
amenaçades

Des d’Ipcena es va adreçar una carta al  Joan
Farré, delegat dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
a Lleida i una altra a la Regidoria de Medi
Ambient de la Paeria per tal d’instar al
respecte i a la cura d’una de les colònies
més importants de Catalunya d’oreneta
cuablanca, la que hi ha a la façana de la Seu
Nova (o catedral) de Lleida durant les recent-
ment iniciades obres de restauració que s’hi
realitzen. Cal recordar que l’oreneta cuablan-
ca està protegida tant per la Directiva d’aus
com per la Llei de protecció dels animals.

28

n·41

••••••••breus•breus•breus•breus•breus•breus•breus•breus•breus••••



El passat 16 de desembre el Parlament
de Catalunya va aprovar el text d’esmena
a la Llei d'acompanyament dels Pressu-
postos de la Generalitat presentat per
PSC, ICV i ERC:

“Per tal d’assolir els objectius de preven-
ció de generació de residus, durant el
primer semestre del 2009 seran duts a
terme els treballs per substituir la distri-
bució gratuïta de bosses de plàstic de
nanses al consumidor final pel sistema
més adient que, més enllà dels acords
voluntaris amb els distribuïdors, asseguri
una reducció efectiva i sensible del nom-

bre de bosses distribuïdes.  A aquest
efecte, el Govern crearà una comissió
de treball formada per representants dels
departaments de Medi Ambient i Habi-
tatge i Innovació, Universitats i Empresa,
de les entitats ambientalistes, dels con-
sumidors  i dels diferents sectors comer-
cials i industrials afectats per aquesta
normativa. Les propostes hauran de ser
presentades al Govern dins del primer
semestre del 2009.”

La Comissió per tal de que sigui opera-
tiva no l’haurien de composar més de
14 o 15 persones i que siguin les més

representatives dels diferents sectors
implicats:
• Departaments del Govern: Medi Am-

bient i Habitatge; Innovació, Universi-
tats i Empresa; Economia i Finances
(ACC i DG Finances).

• Del sector del comerç i distribució: 2
representants.

• El sector de la indústria fabricants de
bosses de plàstic: 2 representants.

• Els consumidors: 2 representants.
• Els ambientalistes: 2 representants, la

Fundació per a la Prevenció de Residus
i Consum Responsable i la Federació
Ecologistes de Catalunya.

Catalunya lliure de bosses, s’obre camí

Dins la Setmana Cultural de Sant Andreu,
dedicada al medi ambient, el 28 de nov-
embre va tenir lloc la taula rodona sobre
el tema “El planeta Terra i la Nostra
implicació en salvaguardar la natura”,
amb la participació de Josep M. Mas,
professor de biologia a l’IES Lo Pla
d’Urgell; Salvador Ribas, director científic
del Consorci del Montsec, Marta Anglarill,
tècnica de Medi Ambient del Consell

Comarcal del Pla d’Urgell, Daniel Valls,
de l’empresa de productes ecològics Cal
Valls, i David Colell, vicepresident
d’Ipcena. Cada ponent va exposar la seua
contribució a la preservació del medi
ambient i van atendre les qüestions del
públic assistent.

En referència a l’Estany d’Ivars, Ipcena
va recordar la seua aposta per la restau-

ració de l’espai i l’oposició als projectes
especulatius urbanístics que l’amenaçaven
i posaven en perill un planejament soste-
nible. A més, els assistents van poder
conèixer altres fites destacades dels 18
anys d’història de l’entitat. I van ser co-
neixedors de la polèmica per les obres
il·legals i d’un fort impacte ambiental
d’un nou observatori dutes a terme pel
Consorci del Montsec.

Taula rodona sobre la natura i el futur d’Ivars d’Urgell

pans especials 
 pastes de te 

bescuits 
brioixeria 

pasta de full 
assortits d’espelta 

coca de recapte 
pizzes 

plats precuinats 
 i molt més...p a s t i s s e r i a  e c o l ò g i c a
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Aquest estiu es va celebrar la 8a edició
dels camps de treball i natura del Congost
de Mont-rebei. Com cada any, s’hi duen
a terme tasques de recuperació i estudi
del patrimoni natural de l’antiga finca del
Mas de Mont-rebei. La convivència amb
la natura durant 15 dies permet als parti-
cipants, tant adults com adolescents, dur
a la pràctica una manera sostenible de

viure, generant el mínim residu, obtenint
l’electricitat de fonts renovables i reciclant
materials. Enguany s’ha apostat com a
novetat per l’estudi de l’ecosistema fluvial
del riu Noguera Ribagorçana.

Malgrat que enguany es va consolidar el
torn d’adolescents i es van exhaurir les
places per a participar en els camps, tant

en el d’adults com en el d’adolescents,
lamenten que amb l’excusa de la “crisi”
retalli pressupost per activitats tan interes-
sants com els camps de treball, mentre
que les caixes i bancs continuen tenint
beneficis milionaris any rere any, i acabi
devaluant la fundació dirigida amb encert
per Jordi Sargatal, que va assolir un prestigi
reconegut arreu.

Aquest Nadal, Ipcena va iniciar una cam-
panya, limitada als socis/es actuals, per
ampliar el número d’associats i per fomentar
la figura del soci/a protector/a. En els 18
anys d’existència d’Ipcena, l’associació ha
participat en la resolució de més de 2.000
conflictes ambientals a les nostres terres,
ha endegat iniciatives d’educació ambiental
(exposicions, campanyes cíviques, publica-
cions, etc.) i a tirat endavant Fira Natura.

Aquestes fites l’han convertit en la major
organització ecologista de Ponent.  Conti-
nuar amb aquest ritme no és fàcil i requereix
de més associats. A més, l’entitat vol caminar
cap a l’autosuficiència. Per aquests motius,
Com a suport a la campanya anterior calia
actualitzar l’eina bàsica de comunicació
d’Ipcena a Internet. S’ha fet una reestructu-
ració dels continguts de la web d’Ipcena
que permet un accés més fàcil a les dades.

La fi dels camps de treball de la FTP i Ipcena

AIXADA DE RODA
TALLANT
REU
SOLCADOR
CULTIVADOR
CURRO ESTRELLAT
FORCA DE DOBLE MÀNEC
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40 ¤
64 ¤

105 ¤
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El 3 de desembre l’alcalde i el regidor de
l’Ajuntament de Solsona es van reunir amb
Ipcena per parlar entre altres sobre el polèmic
arbre de Nadal. Al desembre del 2007 Ipcena
va denunciar que el nou Ajuntament tripartit
de Solsona continués un costum nefast de

tallar un avet als boscos de l’Alt Urgell per
celebrar el Nadal. En aquell moment
l’Ajuntament va contestar que es tractava
d’una tradició i que comptaven amb
l’autorització del Departament de Medi
Ambient. Els avets en aquesta zona són de

caràcter relictual, ja que pertanyen a climes
més humits com l’atlàntic i, per tant, cal
conservar-los. Finalment l’Ajuntament s’ha
compomès a no tallar més avets i a decorar
arbres de l’espai públic del municipi, actitud
que valorem molt positivament.

L’Ajuntament de Solsona no tallarà més avets per Nadal

Ipcena amplia la seua base social i millora la web
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D
Darrerament, a Catalunya s’ha estat par-
lant molt de la cultura del no, que pot
prendre diverosos significats: des de
l’egoisme fins a la democràcia. Les crítiques
a certes infraestructures (parcs eòlics,
presons, carreteres, TGV, polígons, ports,
camps de golf, pistes d’esquí, abocadors,
incineradores, ecoparcs, urbanitzacions,
embassaments, línies elèctriques, centrals
tèrmiques, nuclears, etc.) responen al dret
legítim de defensar la qualitat de vida i a
la desconfiança en la capacitat de les
institucions d’expressar la voluntat ciuta-
dana i, també, les mancances de les po-
lítiques territorials. Totes aquestes
qüestions van ser tractades i debatudes
en les jornades, celebrades a la Universitat
de Vic els dies 21 i 22 de novembre de
2006, les actes de les quals constitueixen
el present volum. Segons els dirigents
polítics que veuen en aquests drets un
impediement per al progrés, la “cultura
del no” respon al síndrome NIMBY (not
in my back yard): Això és necessari, però
no ho vull al pati de casa meva. Però,

apareixen propostes que qüestionen el
model de desenvolupament seguit, més
enllà del simple “aquí no”, com ara una
nova cultura de l’aigua o de l’energia.
Ipcena, hi ha contribuït i seguirà fent-ho.
En aquest llibre, En Joan Vàzquez ha
aportat la ponència L’ampliació de Baquei-
ra-Beret: un model de turisme obsolet?,
al costat d’altres que afecten Ponent com
Els abocadors de residus: una necessitat
permanent?, Té sentit escampar arreu del
territori parcs eòlics i parcs solars?, El
model de producció intensiu i fortament
contaminat del porcí a Osona, és el model
a seguir? Massa interrogants per als nos-
tres governs. Fins i tot, podem deleitar-
nos amb la conferència de Jordi Pujol:
Societat responsible i cultura del no. Al-
menys, polítics i ecologistes van seure al
voltant de la mateixa taula, que ja és un
inici. El que es troba a faltar és la presència
dels que causen els conflictes. Aquest va
ser el cas de l’alcaldessa de l’Alt Àneu,
Montserrat Morell, la qual va excusar la
seua assistència en l’últim moment.

Qui són els autèntics promotors de la
cultura del no? Els que anteposen el

lucre personal a l’interès general

Antoni Ferran i Carme Casas
(coords.). La cultura del no. El
conflicte ambiental i territorial a
Catalunya. Eumo editorial, 2008.

S
Un homenatge extraordinari a una

gran espècie, des d’una crònica
periodística brillant

Eugeni Casanova. L’ós del
Pirineu.Crònica d’un extermini.
Pagès editors, 2005.

Segona edició ampliada del llibre més com-
plet sobre el "rei" del Pirineu. No és gaire
corrent que es torni a editar un volum
d’aquestes característiques. Però la seua
qualitat ha trobat el reconeixement que
mereixia. Escrit com un gran reportatge,
aborda un ampli ventall d’aspectes relatius
a l’ós bru: la caça, els nuclis de població,
la biologia, la reintroducció, la història, el
folklore, les llegendes... Se centra, sobretot,
en la narració de la lluita desigual entre
l’animal i l’ésser humà, que ha emprat tota
mena de mitjans per exterminar-lo. Les
raons de la matança són tan irracionals que
haurien d’indignar aquells que es consideren
éssers racionals. Aquesta és una de les
reflexions que assalten al lector: la insensa-
tesa dels enemics de l’ós, d’un mamífer
com nosaltres, amb sentiments i sensibilitat,
que l’únic que vol és sobreviure i tenir cura
dels seus cadells. El text recull la tradició
oral de cadascuna de les valls al sud i al
nord, a l’est i a l’oest, dels Pirineus, i preserva

els darrers testimonis abans de l'oblit defi-
nitiu. Aquesta crònica sobre l'habitant més
mític i perseguit de les nostres muntanyes
(després dels ecologistes) està il·lustrada
amb un recull significatiu de fotografies
històriques d’óssos abatuts i de tradicions
vinculades al plantígrad. L’obra es tanca
amb un epíleg brillant del descobridor del
goril·la Floquet de Neu, Jordi Sabater Pi,
l’eminent etòleg, gran amant dels animals.
I deixa una via oberta per a l’esperança
perquè el repoblament amb óssos eslovens
ha estat reexida, malgrat la desgana de les
administracions catalanoaraneses, el boicot
dels caçadors, d’alguns ramaders i dels
mitjans de comunicació que els fan
d’altaveus sense verificar les notícies. L’autor,
Eugeni Casanova, acaba de publicar l’assaig
El complot, un best-seller sobre el litigi entre
Catalunya i Aragó per les obres d'art sacre
de la Franja. Sembla, doncs, que aquest
periodista s’ha especialitzat, amb excel·lèn-
cia, en tractar temes “espinosos”.
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