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Informe

Les cigonyes: d’espècie respectada a expulsada

IPCENA és una organització ecologista sense ànim
de lucre, fundada l’any 1990, creada per a la
conservació, difusió i l’estudi de la natura.

Són entitats associades a Ipcena: GDMNS, Gençana, La Banqueta.
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Les cigonyes una part
indestriable del nostre patrimoni
Ni Ponent és Alsacià, ni Lleida és
Estrasburg
A Alsàcia la cigonya representa
un dels principals signes nacionals
d’identitat i és un ocell molt estimat
i respectat per la ciutadania i les institucions. La seva capital, Estrasburg,
és coneguda com la ciutat de les cigonyes. Al llarg d’Alsàcia es troben
milers de cigonyes que fan nius a les
copes dels arbres, a les teulades de les
cases i als campanars de les esglésies.
En l’àmbit de Ponent i a la ciutat de
Lleida també tenim moltes cigonyes,
menys que a Alsàcia però, i tot i que
representen també un patrimoni indiscutible i un dels majors atractius de
la ciutat, el ple municipal de la Paeria del 27 de novembre del 2015 va
rebutjar declarar les cigonyes Bé patrimonial ambiental de caràcter local,
malgrat estar considerat un ocell benefactor i una espècie protegida. De
forma incomprensible la Generalitat,
la Paeria i el Bisbat, han realitzat una
acció de persecució i expulsió de les
cigonyes de la Catedral Nova de Llei-

da, essent probablement una mostra
d’incivisme i irracionalitat impròpia de
la condició humana, on la destrucció
de la natura i el nostre distanciament
com a societat només condueix a tragèdies que, com el canvi climàtic, limitem cada dia més el nostre benestar i
la supervivència. Ni Ponent és Alsàcia
ni Lleida és Estrasburg, malgrat ens

Comunicat de TRENCA
Hi ha algun lleidatà que no miri al cel
i no identifiqui la característica silueta
de la cigonya?
Perquè això és el que és la cigonya
per a Lleida, una cosa que caracteritza
aquesta ciutat, quelcom que caracteritza la plana de Lleida, alguna cosa
especial, alguna cosa nostra... Un símbol en definitiva!
La ciutat de Lleida és, entre les quatre
principals capitals catalanes, l’única
que té una colònia estable d’aquest
formidable animal, perquè elles, les
cigonyes, han decidit quedar-se aquí
i nosaltres les hem acollit amb afecte.
La seva presència ha fet d’aquesta
ciutat un lloc més habitable i atractiu,
formen part de la biodiversitat i ens
ajuden a conservar-la.
La
disponibilitat
d’aliment,
l’escalfament global i altres factors

ecològics han fet que una gran part
d’elles hagi decidit instal•lar-se aquí
de manera estable, en les altures del
nostre edificis més emblemàtics, guardant la ciutat des de la seva atalaia.
I un d’aquests edificis emblemàtics
és la Catedral Nova, des d’on ara es
demana una mesura per “controlar
el problema dels nius”, des d’on es
planteja com a “solució més d’acord”
l’eradicació total dels mateixos.
Des de l’associació Trenca demanem
una solució sostenible. Entenem que
els nius ubicats a la façana principal
poden ser un problema de seguretat
per als vianants que al seu pas es troben branques i altres restes d’aquests
nius que es precipiten a la via.
Però entenem que no passa el mateix
amb els nius localitzats a la part posterior de la Catedral i advoquem per

pesi. I tot i que les cigonyes han tornat
a la catedral, la voluntat del bisbat, la
Generalitat i la Paeria, és d’expulsarles de forma incomprensible i, perquè
no dir-ho, del tot inhumana.
Ja ho va dir Gandhi que “La grandesa
d’una nació i el seu progrés moral pot
ser jutjat per la forma en que són tractats els animals”.

la continuïtat d’aquests. Considerem
que no suposen un problema i sí un
greuge per a aquest símbol de la nostra ciutat.
Des de Trenca fa anys que col•laborem
en les tasques de gestió i manteniment anual dels nius de cigonya
a la plana de Lleida i seguirem amb
aquesta tasca que contribueix a una
millor convivència entre les cigonyes
i nosaltres.
Les trobàvem a faltar anys enrere
i les vàrem ajudar a que tornessin a
les nostres ciutats, les hi vàrem agafar
afecte i ara formen part de nosaltres!
No podem mirar cap a un altre costat
i deixar que marxin “per la porta del
darrere”! Donem-los una oportunitat!
Amb l’ajuda de tots i totes aconseguirem que quan caigui el sol i mirem al
cel elles segueixin aquí, amb la seva
majestuosa silueta i els seus vols rasants delitant-nos en aquest espectacle únic de la natura!
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Les cigonyes:
d’espècie respectada a expulsada
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Ara fa uns 36 anys, al 1979, la cigonya
a Catalunya tant sols es trobava al baix
Segrià i era purament testimonial, uns 6
nius situats principalment a les poblacions
de la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Alcarràs i Aitona, l’any 1984 les cigonyes fan
el seu primer niu a Lleida, triant el seu lloc
preferit, la Catedral Nova, justament del
lloc on injustament han estat expulsades.
En els inicis del poblament de les cigonyes
al baix Segrià la situació de risc de conservació de l’espècie era del tot incerta,
no nomes no creixia sinó que es reduïa
a conseqüència, sobretot, de les línies
elèctriques. És a partir dels anys 80 que
des del Centre de Recuperació de Fauna
de Vallcalent, depenent del Departament
d’Agricultura, es va iniciar la tasca de foment de la seva població mitjançant tècniques com el hacking, que consisteix en
treure en els primers dies de naixement de
la posta els polls més petits i que menys
possibilitats tenen de viure, aquests són
alimentats en nius simulats de cigonyes
sense veure a les persones a fi que no es
familiaritzin. Amb aquesta tècnica i altres
es va aconseguir una recuperació lenta
però constant fins que la població de cigonyes va aconseguir sortir del risc en què
es trobava, i a l’any 92 la població ja arri-

bava als 32 nius. En l’actualitat, els nius
ocupats a la demarcació de Lleida arriben
a 563 en total; a la resta de Catalunya es
troben 139 nius concentrats en tres nuclis
principals: els Aiguamolls de l’Empordà, el
Castell de Peralada i la reserva de Sabes
a Flix. L’increment exponencial de la població de cigonyes, en especial al Segrià,
es deu a diversos factors: a l’extensa zona
agrícola i de ribera al llarg del riu Segre i
al fet de posseir un dels majors abocadors
de residus urbans situat a Montoliu, on
aproximadament el 30% són residus orgànics urbans que la societat no separa en
els contenidors de compostatge i que arriben a l’abocador. Aquesta és una infraestructura gestionada pèssimament i que la
manca de campanyes i mesures perquè la
població recicli més i millor proporciona a
les cigonyes i a altres espècies menjar fàcil
a grans quantitats, que és un dels factors
que ara per ara fa augmentar més la població de cigonyes i alhora ha afavorit que
hagin deixat de migrar des de fa anys.
Activitat i comportament
La cigonya blanca és una au migratòria
que viu en els prats inundats i les planes
herbàcies prop de l’aigua. Passa l’hivern
a l’Àfrica i al mes de febrer comencen a

arribar a Europa, on són visibles fins a la
tardor. En la seva migració des d’Alsàcia,
Holanda i Alemanya, travessen la Península Ibèrica per la Garrotxa en direcció a
la Plana d’Utiel, passant durant la tardor
en el seu camí cap a Gibraltar i Àfrica.
La cigonya blanca cria en bona part de
l’Europa temperada, arriba fins a Estònia,
nord-oest d’Àfrica i sud-est d’Àsia. Passa
l’hivern a l’Àfrica tropical i al subcontinent indi. És una espècie que nidifica a la
major part de la Península Ibèrica, essent
abundant a Castella i Lleó, Extremadura i
també a les planes de Lleida. Les àrees de
reproducció que trien estan formades per
zones planes a prop de masses d’aigua
com embassaments, grans canals i també
rius. Ocupen els territoris de cria durant
els mesos de gener i febrer, i és al febrer
quan comencen les baralles territorials i el
període reproductor. Las cigonyes emeten un so rítmic característic tot fent cops
repetits del bec. Aquest so anomenat claqueig, es produeix entrexocant les dues
parts del bec i els serveix per comunicar-se
durant la parada nupcial i com a salutació entre els adults quan es troben al niu.
Durant tota la seva vida les cigonyes solen
mantenir la mateixa parella.
Els nius es situen principalment a les torres
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PRINCIPALS rutes migratòries de la cigonya blanca

LA MALA GESTIÓ dels abocadors de residus urbans, sumat al baix reciclatge de la matèria
orgànica, ha afavorit el creixement potencial de l’espècie.

EN CONDICIONS NATURALS les cigonyes són un gran aliat de l’agricultura en el control
dels rosegadors.

de les esglésies, a les xemeneies, a les sitges i als arbres. Les cigonyes ponen de dos
a sis ous, el temps d’incubació és de 33 o
34 dies. Els polls romanen al niu de 54 a
63 dies. Fins a la quarta setmana després
de l’eclosió sempre hi ha un adult vigilant
el niu. Passat aquest període, un dels pares s’ocupa tot sol de portar les cries endavant. Cada any solen tornar al mateix
niu per reproduir-se.
Les cigonyes de la Península Ibèrica migren al finalitzar la reproducció a una gran
zona coneguda com el Sahel, situada al
sud del Sàhara, on romanen des d’octubre
fins al gener, tornant de nou a través de
l’Estret de Gibraltar. Actualment, una
part important de la població de cigonyes
redueix aquest viatge, perquè es queda
a l´hivern a la Península Ibèrica, principalment a la zona sud, mentre que altres aus
arriben a romandre tot l´any en les àrees
de reproducció.
La cigonya blanca es troba inclosa a Llista
Vermella d’espècies amenaçades de la
UICN. Els accidents, gairebé sempre mortals, són deguts als xocs contra les línies
elèctriques mentre volen. A banda d’això,
cal afegir els riscos derivats dels tractaments quimics de l’agricultura intensiva.
Biologia
Ocell de gran tamany que fa 1 metre
d’alçada i prop de 2 metres d’envergadura
amb les ales obertes. Té el plomatge de
color blanc amb una franja exterior negra
a les ales. Menja insectes, petits mamífers, cucs, crancs, granotes, sargantanes,
serps petites i peixos. Però en ambients
humanitzats, degut a la mala gestió i el
poc reciclatge de la societat troba aliment
en abocadors. Las cigonyes emeten un so
rítmic característic tot fent cops repetits
del bec. Aquest so, anomenat claqueig,
es produeix entrexocant les dues parts del
bec i els serveix per comunicar-se durant
la parada nupcial i com a salutació entre
els adults quan es troben al niu.
La cigonya en la cultura popular
La tradició explica als més petits que els
nens vénen de París portats en un farcell
al bec d’una cigonya. La llegenda va sorgir sembla ser a Escandinàvia fa molt de
temps i va ser redescoberta i difosa al segle XIX en els contes de l’escriptor danès
Hans Christian Andersen. Quan arribava
un germà, els pares els deien als fills més
grans que la cigonya havia portat al nadó
i que havia picat les cames de la mare.
D’aquesta forma quedava explicada
l’aparició del nadó i el repòs de la mare.
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L’entitat TRENCA precursora de la
conservació de la cigonya a casa
nostra
L’associació Trenca realitza des de fa anys
el manteniment dels nius. Per fer-lo possible compten amb l’equip especialista de
l’ONG i amb persones en risc d’exclusió
social. Gràcies al conveni amb el Departament d’Agricultura es poden llogar grues
i eines per als treballs d’alçada. Amb
aquestes tasques es realitza la campanya més activa de manteniment i neteja
de les teulades on s’ubiquen els nius, on
la major part de brutícia que s’acumula
al voltant dels nius no la produeixen les
cigonyes sinó ”l’enorme colònia de coloms”.

PRESENTACIÓ de la segona festa de la cigonya a Lleida, organitzada per l’associació Trenca

Un nou símbol d’identitat de
Lleida
Trenca, que va néixer el 1998 com a associació ecologista amiga del Centre de
Fauna de Vallcalent i amb l’objectiu de
la reintroducció de la fauna autòctona al
seu medi natural, va realitzar en els seus
inicis una tasca de sensibilització sobre la
cigonya, arribant a organitzar cinc edicions de la Festa de la Cigonya en què
varen participar fins a 5.000 persones i en
què es realitzaven alliberaments. Gràcies
a aquestes tasques de sensibilització i al
caràcter amigable de la cigonya, aquesta
gaudeix de molta estima entre la ciutadania ponentina.
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El tapís de la Creació.
També anomenat tapís de Girona, és un
brodat delsegle XI o de començaments
del XII que es troba al Museu Capitular de
la Catedral de Girona. És únic en el seu
gènere i la peça més important de totes
les de l’art tèxtil romànic. Presenta una
vasta simfonia sobre la creació del món
i l’estada de l’ésser humà al Paradís, on
entre les espècies que reprodueix es troba
una cigonya.
Rècords de longevitat.
L’11 de març de 2012, Manuel Caamaño va llegir l’anella 05004 d’una cigonya
anellada als aiguamolls de l’Empordà. Es
tracta d’un individu ja observat en ocasions anteriors, tant al Cortalet com a
l’abocador de l’Alt Empordà. Doncs bé,
aquesta cigonya es va alliberar el 22
de març de 1987 i, per tant, té com a
mínim 25 anys (9121 dies entre la data
d’alliberament i la darrera observació;
24,9) i és un dels rècords de longevitat
de l’espècie a Catalunya. A nivell europeu
el rècord d’aquesta espècie el té una cigonya francesa amb 34 anys i 10 mesos.

LES CIGONYES són pròpies dels hàbitats de ribera, si els seus boscos es troben en bon estat i
són madurs, fan els seus nius.
Podeu consultar el llistat dels rècords de
longevitat europeus d’aquesta i altres
espècies a: http://www.euring.org/data_
and_codes/longevity-voous.htm
Alsàcia la terra que estima les
cigonyes
L’any 1975 hi havia a la regió deu parelles.
Actualment, gràcies als ornitòlegs que es
van mobilitzar per a la seva salvaguarda,
la cigonya blanca està plenament estesa.
L’any 2001, al centre de Hunawihr, HautRhin, hi havia dues-centes cigonyes gràcies al programa de reintroducció. En
aquesta zona es troba el parc de la cigonya Cigoland en Kintzheim al Bas-Rhin. A
Alsàcia, el lloc de cria va ser inicialment
les xemeneies de les cases, i ara nidifiquen, a més dels teulats de les cases, als
campanars de les esglésies i als arbres,
tant d’hàbitats naturals de ribera com
pel bell mig d’avingudes i parcs urbans.
La seva capital, Estrasburg, seu del Parla-

ment Europeu, es coneguda com la ciutat
de les cigonyes.
La cigonya blanca a França és un ocell
protegit i simbòlic en algunes parts de
l’Estat, especialment a Alsàcia. La normativa prohibeix la destrucció de nius o individus, i afectar les cigonyes es sancionat
amb multa, arribant, si l’afecció és molt
greu, fins a l’empresonament.

UN SEGELL en reconeixement de les
cigonyes d’Alsàcia.
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Maltractar les cigonyes:
una vergonya més del poder.

PROTESTA per la retirada dels nius de cigonyes de la catedral de Lleida, el 12 de novembre
davant del Bisbat

Tan bon punt vam conèixer el 15 de febrer la resolució d’autorització de retirada
de tots els nius de cigonyes de la Catedral
Nova de Lleida per part de la delegada del
Departament de Territori a Lleida, Maria
Dolors Tella, IPCENA va trametre una denúncia a la nova secretària de Medi Ambient, responsable màxima de la matèria
de conservació de la natura i biodiversitat
de la mateixa Conselleria, Marta Sobirà.
Denunciant aquest fet lamentable i injustificable, que es va mantenir amagat de
l’opinió publica i de les entitats defensores de la natura com IPCENA, i demanant
l’anulació de la resolució. La resolució causant del conflicte la realitza el 28 d’octubre
de 2015 la Directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Lleida,
que la remet al capítol de la Catedral de
Lleida, mitjançant la qual, de forma excepcional, va autoritzar la retirada de tots
els nius de cigonyes de la Catedral, exigint
que el final de les actuacions s’havia de fer
abans del 9 de febrer del 2016.
IPCENA va organitzar accions de defensa
i d’informació als mitjans de comunicació,
declarant que l’autorització era del tot arbitrària i il•legal al afectar una espècie protegida recollida a l’Annex I de la Directiva
europea d’aus. Per aquest motiu, el dijous
12 de novembre IPCENA, conjuntament
amb altres col•lectius i persones, vàrem fer
una protesta a la seu del Palau Episcopal
del Bisbat de Lleida, per denunciar la manca d’ètica de l’església vers les espècies de
fauna com les pròpies cigonyes, espècie
que es troba protegida i suposa un símbol
per a la ciutat de Lleida.
Vulneració del període d’autorització

per part de l’empresa
Cal tenir present que l’empresa encarregada de retirar els nius i posar en marxa el
sistema per furetejar les cigonyes va estar
fins al 16 de febrer realitzant les tasques
a la catedral, fet que demostra, malgrat
tots els mesos que han tingut, que veren
sobrepassar la data límit de la resolució,
que era com a màxim fins al 8 de febrer
per a no molestar-les durant el període
reproductor. Malgrat que vam demanar
l’aturada dels treballs al contravenir la resolució, desprès de diverses notificacions
dels Agents Rurals i de requeriments de
l’administració per la pressió realitzada
des d’IPCENA amb la presentació de
denúncies diàries, finalment el bisbat va
desistir i l’empresa va marxar.
Una moció en defensa de les cigonyes de Lleida
Moció presentada per IPCENA amb el
suport de Trenca i Seo BirdLife, debatuda
al Ple de la Paeria del 27 de novembre.
Es va demanar que el Ple de la Paeria
declarés la cigonya blanca (Ciconia ciconia), que viu dins del terme municipal de
Lleida, com a bé patrimonial de caràcter
ambiental local, per les raons que ho
justifiquen:
El resultat de la moció va ser la nota negativa de la jornada, malgrat una setmana abans de la defensa de la moció es va
presentar als diferents grups municipals,
on la majoria no la van valorar negativament, la realitat va ficar a cada grup en
el lloc que justament representen, essent
rebutjada en diferents formes per la majoria dels partits: únicament els 2 regidors
representants de la Crida-CUP i els 2 regi-

dors del Comú van votar a favor, ERC i PP
varen oposar-se abstenint-se, i Ciutadans i
PSC van votar directament en contra, per
tant la moció no va prosperar.
La nota alegre la va realitzar una persona
disfressada de cigonya donant suport i
acompanyament la moció al ple, l’alcalde
la va voler expulsar com la Generalitat i el
bisbat varen fer expulsant-les de la catedral de Lleida amb la col•laboració de la
Paeria. Un acte que restarà per a la història en forma teatralitzada: els grups de
poder enfrontant-se a la natura pensant
vulgarment que la vencerien, sense adonar-se que és sobre la natura que es sustenten les nostres vides i benestar, quina
paradoxa i alhora quanta irresponsabilitat!
Les cigonyes tornen de nou a la
catedral
El dia 16 de febrer queda lliure la coberta
de la catedral dels operaris que s’havien
dedicat a emplenar-la de cables que emeten descàrregues elèctriques si les cigonyes s’hi posen i mecanismes amb rotors
equipats amb varetes metàl•liques que
en voltar a intervals havien d’impedir la
construcció dels nius de nou. Amb tot, en
marxar els operaris les cigonyes van tornar
a fer de nou els nius arribant a construirne 15 en els llocs habituals i també en
d’altres, arribant a neutralitzar alguns dels
mecanismes ficats per a foragitar-les amb
l’acumulació dels pals dels nous nius. La
natura es sàvia, molt més del que pensem.

SALÓ DE PLENS de la Paeria, on el 27
de novembre varem exposar una moció en
favor de les cigonyes i un activista es va
disfressar de cigonya.
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FIRA NATURA va celebrar la seva divuitena
edició entre els dies 4 i 6 de març al pavelló 4 de la Fira de Lleida. Un any més, Fira
Natura ha assolit el seu objectiu congregant a milers de persones amb la finalitat
de sensibilitzar i informar sobre el medi
ambient i la qualitat de vida, consolidantse com el major fòrum ambiental a les
comarques de Ponent, mostrant alternatives al sistema productiu i de salut actual,
esdevenint un espai de trobada, intercanvi
i treball entre professionals i persones interessades en la conservació de la natura

i la vida saludable, com a mitjà per viure conscientment amb respecte i aliança
amb la natura.
La taula d’obertura de la XVIII edició de
Fira Natura del divendres 4 de març va estar encapçalada per Mariano Bueno, expert en agricultura ecològica i en geobiologia i membre de l’associació GEA.
També van ser presents, Fèlix Larrosa , 2n
Tinent d’Alcalde i regidor de Promoció i
Gestió de l’habitat urbà i rural i la sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida; Francesc
Josep Cerdà, diputat de Sanitat de la Di-

putació de Lleida, Antoni Rodríguez, President d’Ipcena i Joan Vàzquez, Secretari
General d’Ipcena.
En aquesta edició, es va comptar amb la
presència de 104 expositors (en aquesta
edició s’ha ampliat el sector de tèxtil i
calçat amb un total de 5 expositors) tant
catalans com d’arreu (un 10% procedent d’Euskal Herria), i van assistir-hi uns
10.000 visitants durant els tres dies.
El públic va poder degustar aliments de
producció ecològica, assessorar-se sobre
bioconstrucció, energies renovables, salut, higiene i conservació de la natura.
L’espai creatiu i didàctic va comptar amb
6 exposicions situades en dos espais del
recinte referides a les temàtiques:
-IPCENA des del 1990: 25 anys
defensant el medi ambient
-Els nostres ocells
-#Expoterra: Exposició d’arquitectura
amb terra-bioarquitectura, de Miquel
Escobar
-Les papallones de Collserola,
exposició d’ ALNUS-CEPA-EdC
-Mostra d’olis del XV Concurs del
millor oli d’oliva verge extra ecològic
-Apilo 12, de l’Agència Catalana
de Residus sobre la reutilització i el
reciclatge de les piles

ACTE D’INAUGURACIÓ amb Mariano Bueno, expert en agricultura ecològica i en geobiologia i membre de l’associació GEA, que va realitzar el discurs d’obertura

L’espai serveis va comptar amb els jocs
creatius i la Ludoteca, l’espai dels més
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CONFERÈNCIA del doctor Aizpiri, el dissabte al matí que va atreure moltíssim públic.

ELS TALLERS i conferències a l’amfiteatre
van ser molt concorregudes

ACTUACIÓ DEL GRUP de música de rock de Lleida, Mister Jones. Dins del concert de música per la natura, realitzat el dissabte a la nit.
petits. Cal també remarcar la Guarderia canina un servei pioner que ofereix
Fira Natura, el biorestaurant, l’ecobar i
el pàrking de bicicletes. També hi havia
l’Ecocarrusel, un nou servei a l’exterior, és
una atracció ecològica amb cavallets fets
de pneumàtics reciclats que van impulsats a pedals per una bicicleta.
El mercat del dissabte com cada any va
oferir als visitants a l’espai exterior verdura i fruita de l’horta directament dels seus
productors.
Un extens programa que ha comptat amb
un total de 40 activitats i que va permetre a unes 2.227 persones participar en
conferències, tallers i projeccions. El gran
nombre d´assistents va posar de manifest

el creixent interès per part de la població en temes relacionats en l´àmbit de la
salut i el medi ambient, un espai únic i
alternatiu pel que fa a la formació mediambiental, esdevenint també un espai
d’intercanvi.
Per commemorar els 18 anys de Fira Natura i els 25 d’IPCENA, vàrem organitzar un concert el dissabte a la nit anomenat, Música per la Natura a la carpa
exterior, amb l’actuació i col•laboració
de dos grups musicals lleidatans: La Familia Torelli i Mister Jones, i l’espectacle
d’acrobàcies i circ del grup Trapetelando.
Relació d’algunes de les activitats
“Mantener un cerebro saludable” del

Doctor Aizpiri; el documental presentat
per Arcadi Oliveres; la presentació del
llibre Comer Salut presentat per Mariano Bueno; «L’Aprofitament de l’aigua
de pluja en el treball de la terra» a càrrec de Manel Badia; «L’hort ecològic familiar, mètodes i tècniques» a càrrec de
Marc Olomí; «Geobiologia i instal•lacions
elèctriques» a càrrec de Josep Maria del
Campo; «Multiplicació de microorganismes per a l’agricultura i la salut humana» a càrrec de Josep Ramon Saiz; «El
sentiment de l’intestí, la hidroteràpia del
còlon» a càrrec de Leonor Martin; «Donant valor a les banquetes arbrades» a
càrrec de la Banqueta de Juneda; «Ecoarquitectura saludable i eficiència energètica» a càrrec de Gabi Barbeta; «Taller
de demostració i harmonia de l’Aikido»
a carrec de Josep Cónsul i el seu equip
de col•laboradors; «Nens sans, pares feliços: som el que mengem» a càrrec de
Georgina Neach; «Alimentació Saludable
+ Energètica + Nutritiva aplicada al dia a
dia» a càrrec de Núria Roura; «Exhibició
de doma natural amb cavalls. Etologia
equina i equitació connectada» a càrrec
de Melin M. Farriols; i la conferènciataller «Com podem tenir l’esquena sana,
tècniques d’autocorrecció» a càrrec de
Rossend Renyé.
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Aquest passat Nadal IPCENA va estar
present al Cucalòcum (el Parc de la infància i la joventut de Lleida) del 26
de desembre del 2015 al 4 de gener
del 2016.
En l’edició anterior ja vàrem ser-hi amb
una activitat referida al coneixement dels
óssos del Pirineu com a eina educativa i
de sensibilització, atenent que va coincidir amb la trista mort de l’osseta Auberta.
En aquest darrer Cucalòcum vam enfocar l’activitat al coneixement dels nostres
ocells. Ocells que, com les cigonyes de
Lleida, necessiten també ser descobertes
perquè siguin valorades com a patrimoni
de tothom.
L’espai va ocupar 60 m2, i hi havia un gran
mural fet per l’artista Crudel de Pardinyes
que representava els diferents hàbitats
naturals on viuen els ocells, destacant
diferents adaptacions a cada medi per
obtenir menjar o passar desapercebuts,
aixi com les funcions beneficioses que
realitzen amb la seva activitat contribuint
així a l’equilibri natural. A més, vam aprofitar per presentar i difondre el calendari
d’IPCENA que aquest 2016 s’ha dedicat
als ocells. La participació es completava
amb una activitat de treball en grup per
a nens i nenes que feien després del recorregut guiat per l’exposició que configurava el mural. Per a la realització de la
dinàmica de grup vam comptar amb un
grup de voluntariat d’una quinzena de
persones que van fer possible el desenvolupament de l’activitat.
Hi van participar uns 3000 joves que van
gaudir de l’activitat. Des d’IPCENA valo-

rem positivament la participació en el Cucalòcum ja que, tot i que es fa en dates
festives, la tasca aconseguida de sensibilització de la canalla i també de les famílies creiem que és necessària per treballar
les aptituds de coneixement i respecte al

medi ambient.
Per a la pròxima edició s’ha pensat de dedicar l’activitat al coneixement dels boscos i els arbres, per a destacar-ne així la
contribució i el manteniment de funcions
bàsiques per la natura i per a la societat.

VOLUNTARIAT treballant amb els nens i nenes participants al CucaLòcum, el coneixement
dels nostres ocells i la seva importància.
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Amb la salut no s’hi juga: Projecte per
incinerar els residus urbans a les Garrigues
Les escombraries, es redueixen, es reutilitzen o es reciclen, però no es cremen.
Un projecte per a esgarrifar-se
L’Associació de ramades de les Garrigues,
propietaris de l’antiga planta de purins de
Juneda Tracjusa, han impulsat una campanya de promoció entre l’opinió publica i
els pobles propers per vendre les «virtuts»
de la incineració de residus urbans com
a alternativa energètica al gas natural, i
per tornar a fer funcionar la planta aturada de Tracjusa des del 2014 desprès de la
retirada de les subvencions mitjançant les
primes que atorgava el govern central per
fer funcionar unes instal•lacions insostenibles econòmicament i ambientalment, al
llançar gasos potencialment contaminants
a l’atmosfera.

Error de base en aplicar un problema
i no la solució
Considerem que la crema, o dit de forma
manipuladora “valorització energètica de
residus”, és la forma més insostenible i
perillosa de tractar els residus, ja que genera emissions contaminants com dioxines i furans, entre mols altres compostos
que perjudiquen greument la salut de les
persones i suposa un malbaratament de
recursos naturals de per si limitats.

Una solució
per a cada
problema
El reciclatge i
el
compostatge consumeixen
quatre vegades
menys
energia
que la crema dels
residus. Defensem una política
de gestió de residus cero, “que
crea fins a 39 vegades més llocs
de treball que la
crema, es calcula
que es generarien un mínim de
500.000 llocs de
treball a la UE si
es reciclés només
el 70% dels residus”. Aquesta
pèrdua de materials aprofitables
és inacceptable
ja que suposa un malbaratament de recursos econòmics i impactes importants
en el medi i la salut de les persones. A
més, en la situació de crisi actual, suposa
desaprofitar un potencial de creació de
llocs de treball en el sector de l’economia
verda. S’estima que el reciclatge de
10.000 tones de residus reciclats generen
250 llocs de treball, mentre que si van a
parar a abocadors o incineradores només
en generen 40.

Un projecte que va en contra de les
tendències mundials per reduir el
canvi climàtic
L’expresident de la Generalitat va anunciar a la cimera del clima a Paris Cop21 el
compromís de Catalunya “per reduir, per
a l’any 2030, un 40% les emissions de
gasos d’efecte hivernacle“. Està clar que
aquesta promesa de reducció entra en
contradicció amb projectes de combustió
com aquesta planta, que incrementaria
els gasos contaminats d’efecte hivernacle.

Les Garrigues es troba a la cua de Catalunya en recollida selectiva
Segons les últimes dades de la recollida selectiva de residus a Catalunya al
2014, la Segarra va ser la comarca ponentina amb un major índex de recollida selectiva neta (43,78%), mentre que
Les Garrigues, en la penúltima posició,
només arribava al 20,31%. D’altra banda, la recollida selectiva a Cervera era de
50’3% fent el porta a porta, m’entre que
a Les Borges Blanques tan sols arribava

4 dades per veure les dimensions
inicials del projecte i el seu perill
En total preveuen cremar anualment
40.000 tones d’escombraries, 8.000 t
provinents de la comarca de les Garrigues,12.000 t del Pla d’Urgell i 20.000 t
més de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Les 40.000 t anuals suposen unes 110 tones i uns 9 camions diaris.

al 14,2%, una de les xifres mes baixes
de totes les capitals de comarca, fet que
hauria d’esperonar l’Ajuntament i el
Consell Comarcal per afavorir el reciclatge dels residus produïts i no donar suport
a la seva incineració.
Els nivells de contaminació a la zona
ja són alts
Aquesta zona té, un clima continental
extrem amb acusats períodes d’inversió
tèrmica. Un altre factor a tenir en compte es la concentració d’indústries que
provoquen emissions a l’atmosfera, és
el cas de la planta d’oleàcies i la termosolar, ubicades al terme de Les Borges
Blanques, que utilitzen més de 350.000
t/any de biomassa, provocant l’emissió de
compostos tòxics, que en contacte amb
una alta radiació solar produeixen alts nivells d’ozó troposfèric, un gas que afecta
greument la salut. Caldria, per tant, com
a precaució no autoritzar indústries contaminadores.
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COP21 A Paris: els efectes del canvi climàtic es fan notar sense que res no canviï
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Les veus crítiques a l’acord sobre
canvi climàtic de París
Desprès de més de 20 anys de parlar
sobre el canvi enlloc de fer accions per
frenar el canvi climàtic.
En el mateix temps que ha portat signar
un document s’han registrat els anys
més calorosos des que es va començar a
prendre nota de la temperatura, i el gel
a l’oceà Àrtic ha disminuït a un ritme de
2,7% per decenni segons les Nacions
Unides.
Ara, representants de 195 estats van
acordar durant la conferència de París,
posar un sostre a l’augment de la temperatura de 2 °C i esforçar-se perquè el
termòmetre de la Terra no pugi més de
1,5 °C en comparació amb l’era preindustrial.
El científic nord-americà James Hansen,
considerat el pare de la consciència sobre el canvi climàtic, no va trigar a qualificar-ho de “frau”: “És senzillament
una mentida que ells diguin ‘tenim un
objectiu de 2 °C i tractarem de fer les
coses una mica millor cada cinc anys’,
són paraules sense cap valor”, va dir
Hansen. “No hi ha accions, només promeses. En la mesura que el combustible
fòssil sigui el més barat, se seguirà cremant”, ha afegit.
Per Hansen, que ha estat analitzant
els canvis en el clima de la Terra des
dels anys 70, la clau perquè es freni
l’escalfament global està en posar impostos als gasos d’efecte hivernacle.
Per la seva banda, la periodista i acti-

vista canadenca Naomi Klein considera
que la cimera va fracassar “fins i tot
abans de començar”. Klein no va trigar
a assenyalar en una piulada que el document no esmenta les paraules “combustible fòssil”, ni tampoc “petroli” o
“carbó”. I una de les coses que més
preocupa Klein és el fet que l’acord no
permet que els països més afectats pel
canvi climàtic -i més pobres- no puguin
demandar per “danys i perjudicis”. “En
comptes d’això, Estats Units i molts altres països desenvolupats van aprofitar
aquesta oportunitat de París per negarli a la gent el seu dret i posar-los a la
mercè dels impactes del canvi climàtic”
provocat bàsicament pels països rics.
La capa de gel hivernal a l’Àrtic es
redueix un terç des de que hi ha
registres
Les elevades temperatures ambientals,
la calor de l’aigua i els vents han contribuït al rècord negatiu.
La capa de gel flotant sobre l’oceà Àrtic,
l’anomenada banquisa boreal, ha registrat aquest hivern la major reducció des
que el 1979 van començar a mesurar
la seva superfície per satèl•lit, segons
les dades fetes públiques pel Centre
Nacional de la Neu i el Gel dels Estats
Units (NSIDC) i el Centre de Vol Espacial
Goddard de la NASA (GSFC). L’any passat va ser també de rècord.
Cada any, gran part del gel de l’Àrtic
i els seus mars veïns es fon durant la
primavera i l’estiu, coincidint amb

l’arribada de la calor, i després torna a
créixer en els mesos de tardor i hivern,
aconseguint el seu punt màxim anual
al març.
No obstant això, el fenomen natural de
fusió-recuperació s’ha vist molt afectat en les últimes dècades a causa de
l’augment de la temperatura de l’aire i
de l’aigua oceànica, a l’estela del canvi
climàtic global. És a dir, no només es
perd més gel a l’estiu, una situació de
sobres coneguda, sinó que això dificulta la recuperació posterior de la zona
glaçada a l’hivern.
Lluny del mitjana habitual
El 24 de març, l’extensió de la zona
glaçada àrtica va aconseguir el seu
màxim hivernal amb 14.520.000 quilòmetres quadrats, lleugerament menys
que en el rècord del 2015 (14.540.000)
i ja força lluny de la mitjana en el període 1981-2010 (15.640.000). L’any
passat també es va batre el rècord
d’extensió mínima a l’estiu.
D’acord amb el NSIDC, l’extensió del
gel és inferior a la mitjana en tot l’Àrtic
excepte en la badia de Baffin i la badia de Hudson. A més, el gel no només
ocupa menys territori, sinó que és més
fi i es fon amb més facilitat.
El segon any més càlid de la història recent a Europa
L’any 2015 ha estat el segon més
càlid a Europa des del 1980, darrere
del 2014 i just davant del 2007, se-
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Entre el juny i juliol de 2015 es va
incrementar un 19% la mortalitat a
Catalunya coincidint amb la major
onada de calor de la història

gons el ‘Butlletí Climàtic Regional’ de
l’Organització Meteorològica Mundial
(OMM), elaborat pel Royal Netherlands
Meteorological Institute (KMNI). Concretament, la temperatura mitjana ha
sigut d’11,099 graus, davant els 11,234
de l’any anterior.
Les mitjanes s’obtenen a partir d’una
extensa xarxa d’estacions repartides per
tot el continent. Per a les dues últimes
setmanes de l’any s’ha computat la mitjana per a aquest període del període
1981-2010.
Al conjunt del planeta, segons subratlla
l’OMM, s’espera que el 2015 fos el més
càlid des que van començar els registres a finals del segle XIX, en bona part
gràcies a les anomalies molt acusades
registrades al Pacífic oriental, Amèrica
del Sud i l’Índic.
Tot Europa registra unes temperatures
superiors a la mitjana del 1981-2010,
encara que les anomalies són molt més
destacades a la part oriental. Irlanda és
l’única excepció, amb registres lleugerament per sota de la mitjana.
Les anomalies positives es mantenen en
l’anàlisi estacional. Les úniques excepcions són l’hivern passat a la península
Ibèrica, que va ser relativament fresc, i
l’estiu a Escandinàvia, que també es va
situar per sota dels valors de mitjana.
Com a fets destacables, l’estiu va ser
molt càlid a tota la meitat sud del continent, amb màximes absolutes de 44
graus a Còrdova i 40 a París, a més de
registrar un elevat augment de la mortalitat a Bèlgica i als Països Baixos, com
destaca el butlletí. La tardor també va
ser molt càlida al nord.

El 17 de juliol del 2015, el conseller
de salud Boi Ruiz, va comunicar que
la mortalitat a Catalunya s’havia elevat un 19% coincidint amb l’onada

de calor i l’increment de les temperatures, especialment a final de juny
en relació amb el mateix període de
l’any anterior.
Els responsables de la sanitat catalana han destacat que l’increment de la
mortalitat en l’última gran onada de
calor, el 2003, es va disparar encara
mes fins assolir un 53%, Els afectats
són els col•lectius més vulnerables:
nadons, ancians, malalts crònics i
persones socioeconòmicament vulnerables.

El govern dels EUA obligat a
traslladar a tota una tribu
pel canvi climàtic.
Els Biloxi-Chitimacha-Choctaw, que viuen a la costa de Louisiana, han perdut el
98% de les seves terres a causa del canvi climàtic.
Una petita tribu americana que resideix des de fa més de 200 anys a la costa
de Louisiana va ser traslladada en un altre lloc de l’estat en perdre pràcticament
totes les seves terres com a conseqüència del creixement del nivell del mar. És la
primera vegada que una comunitat sencera és traslladada com a conseqüència
del canvi climàtic, segons ha explicat Marion McFadde, un portaveu del Departament d’Habitatge i Desenvolupament Urbà dels Estats Units.
La tribu Biloxi-Chitimacha-Choctaw, que va arribar a tenir fins a 400 membres,
encara que ara amb prou feines arriben a 100, ha perdut pràcticament el 98%
de les seves terres des de 1950. Aquest grup natiu resideix i pesca a l’illa de
Jean Charles, a la costa sud de Louisiana des de 1800. Però en els últims gairebé 70 anys l’illa ha perdut una franja d’aproximadament 400 metres d’ample
per 900 de llarg (uns 60 quilòmetres quadrats), segons un estudi realitzat per
la Universitat d’Arizona.
El nivell del mar ha crescut uns 20 centímetres a la costa de Louisiana durant
els últims 50 anys. “La terra natal de la tribu s’està enfonsant al golf de Mèxic
a causa del canvi climàtic”, relata el noticiari web indianz.com, que explica que
la carretera que comunica amb la costa “està sovint sota el nivell del mar”.
La recol•locació costarà uns 48 milions de dòlars (42 milions d’euros) i serà
sufragada per l’Estat. El reassentament es farà de forma successiva durant els
propers anys.
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rriba a la majoria d’edat.
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La setena Capbussada clama contra el PHE en considerar que deixa un cabal miseriós
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El diumenge 31 de gener es va realitzar
la setena capbussada al Segre, organitzada per l’Agrupació Lleida Ambiental, que
aglutina entitats com l’Ateneu Popular de
Ponent, el Centre Excursionista de Lleida
i el grup ecologista IPCENA, juntament
amb l’Associació veïnal del barri de Pardinyes OVERPARD.
La capbussada és una activitat popular
d’acció social i reivindicativa, i com és
tradició, vam criticar el Pla Hidrològic de
l’Ebre (PHE) en considerar que deixa un
cabal ecològic pel riu “de misèria”. Per
això 15 persones persones es van remullar per reclamar que el cabal del Segre al
seu pas per Lleida s’incrementi fins als 14
-18 metres cúbics per segon, tres vegades més del que estableix el PHE aprovat
a principis de gener pel govern espanyol. Des de Lleida Ambiental portarem
a Brussel•les les al•legacions al PHE per
intentar evitar que prosperi. En aquesta
edició de la Capbussada, per primera vegada va participar un diputat al Congrés,
Xavier Eritja, membre fundador de Lleida

Ambiental.
La Capbussada que es fa a les comportes
del riu a Pardinyes pretén sensibilitzar la
ciutadana sobre la importància que el Segre tingui un mínim de cabal ecològic que
permeti millorar l’estat del riu i recuperarlo com a espai lúdic. Lamentablement,
ara, el Segre es troba sobreexplotat per
usos hidroelèctrics i de regadiu. El cabal
ecològic que estableix el Pla Hidrològic
de l’Ebre aprovat el 8 de gener és d’entre
3,5 i 5 metres cúbics per segon. Aquest
pla es contrari a les mocions aprovades
per unanimitat a la Paeria i al Parlament
de forma consensuada amb entitats socials i ecologistes. Per això reclamen com
a mínim triplicar aquest cabal i que sigui
d’entre 14 i 18 metres cúbics per segon.
De fet, el PHE recull el cabal que es va
aprovar el juliol del 2014 el Consell de
l’Aigua de l’Ebre després d’un acord a
traïció entre la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) i l’Ajuntament de Lleida
(un cabal que oscil•la entre els 3,5 i els 5
metres cúbics. Per a IPCENA, aquest és un

cabal “miseriós” que “aboca al riu Segre
a la seva mort afectant la biodiversitat i
la salubritat pública”. L’estiu passat els
veïns de Pardinyes ja es van queixar de
la proliferació de de la mosca negra, un
problema que es deu principalment a la
poca aigua que porta el riu i que impedeix que la gent pugui gaudir d’aquest
espai natural.
La Capbussada va congregar 200 persones que van testimoniar com els banyistes
es van submergir a l’aigua a 5 graus de
temperatura. En canvi, les agrupacions
de regants locals per pur corporativisme
i afany acaparador i egoista donen suport
al PHE. Els presidents dels canals d’Urgell i
del Segarra-Garrigues coincideixen al afirmar que si s’augmentessin els cabals ecològics podria faltar aigua per als cultius i
es posarien en risc infraestructures com
el Segarra-Garrigues. Resulta més que
lamentable que un patrimoni col•lectiu
com són els rius, que acullen un recurs i
bé públic com és l’aigua, es puguin malmetre per mers interessos privats.
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La timoneda d’Alfés:
una de cal i una de sorra

L’ALOSA BECUDA, ha tornat a nidificar a la timoneda d’Alfés uns 10 anys desprès de donar-se per extingida, coincidint pràcticament amb el
desallotjament del Reial aeroclub de Lleida, la principal activitat degradadora de l’espai natural, en aplicació de dos sentències
Torna l’alosa becuda
Darrerament hem estat assabentats en
diversos fòrums ornitològics que l’alosa
becuda (Chersophilus duponti) ha tornat
a ser localitzada a la Timoneda d’Alfés
per segon any, desprès que un ornitòleg
estranger la sentís l’any passat i quan fa
vuit anys que es va donar per extingida.
Desprès de fer fora l’aeroclub i totes les
activitats impactants, la Timoneda recobrarà la seva naturalitat amb la gestió
controlada del pasturatge. La tornada
de l’alosa becuda a la Timoneda i a Catalunya és una excel•lent notícia car enriqueix la nostra biodiversitat de forma
extraordinària. Tot i la prudència que s’ha
de tenir en aquests casos fins a la confirmació total, s’ha d’avançar en el treball
que permeti la conservació efectiva dels
hàbitats en major risc com són les zones
de caràcter estèpic.
En aquest sentit demanem aplicar com
abans millor les mesures previstes en el Pla

d’ús i gestió, en el sentit més ampli possible amb una visió territorial d’integració i
consolidació.
Els impactes a la Timoneda no s’han
aturat
Cal tenir present que la Timoneda d’Alfés
ha estat notícia en els últims mesos per
un seguit d’accions negatives per a la
seva conservació com són la circulació
d’avionetes que han aterrat sense control,
vehicles pel bell mig de l’espai destruint la
vegetació i la fauna, i el passeig de gossos
deslligats en un espai on la fauna que hi
viu ho fa al sòl al no haver-hi arbres.
Per a aquest tema hem sol•licitat una
trobada amb la nova secretària de Medi
Ambient del Departament de Territori,
on puguin ser presents també altres entitats ambientals per a conèixer els plans
d’actuació del govern i alhora exposar les
prioritats per a la millora de la conservació
d’aquest indret únic. També caldrà pensar
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EL BAIX CONTROL que exerceix la Generalitat malgrat la importància única de
l’espai natural afavoreix accions descontrolades de greu impacte.
en alguna figura de gestió consorciada, on
les administracions locals i altres agents
socials del món rural hi siguin presents,
que permeti de forma conjunta gestionar
el màxim eficaçment aquest espai natural
tan fràgil i alhora tan singular.
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Declaren nul el programa de restauració d’una macrocantera a l’Alt Urgell
IPCENA juntament amb l’Associació Veïnal de Castellar de Tost, al municipi de
Ribera d’Urgellet, vàrem presentar un
contenciós administratiu contra la resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge del 5 de maig de 2009 per la revisió
de l’autorització ambiental de l’empresa
COMACSA, que explota una cantera des
de fa més de 20 anys, molt a prop del poble de Castellar de Tost, generant greus
impactes paisatgístics en la destrucció
de l’entorn original, impactes ambientals
afectant irreversiblement la vegetació i
la fauna, i perjudicant també la qualitat
de vida i la salut del veïnat per l’impacte
sonor de les descàrregues explosives i de
moviment del substrat, fins al punt de generar escletxes a les cases.
Vam valorar que el pla de restauració
presentat era del tot fictici i impossible
de portar a terme, en comprometre’s a la
restitució en les condicions naturals anteriors a l’explotació, impossible de portar a
terme en deixar un front d’explotació de
la cantera en un 85% de pendent aproximat, fet que fa inviable el sosteniment de
la terra i la restitució de l’antic bosc.

La sentència rebuda al setembre de
2015 considera l’estimació en part de
les peticions de les entitats demandants
a l’anular el programa de restauració, i
exigeix a l’empresa explotadora la presentació en tres mesos d’un nou projecte de restauració, que en compliment de
la normativa vigent demostri la viabilitat
tècnica de la restauració.
La sala del contenciós va estimar les consideracions de l’estudi tècnic presentat
per les parts demandants, que entenia
impossible d’assolir el grau de restauració
recollit al programa de restauració, constituint un autèntic frau amb una afecció
irreparable al medi ambient.
Les dues entitats hem exigit la presentació del nou programa de restauració amb
la finalitat de demostrar una vegada més
que l’esmentada explotació va sobrepassar els límits admissibles, que no permeten fer una restitució natural, i exigint
el tancament de l’explotació, per evitar
d’anys majors. El projecte d’explotació i
restauració afecta unes 40 ha que havien
anat ocupant durant els 20 anys en funcionament, Sembla ser que el que prete-

nia l’empresa era fer servir l’adequació de
la nova llicència per a una futura ampliació de la pedrera i de la llicència fins al
2030, quan aquesta caduca al 2020.
Un territori sobreexplotat de
pedreres
Al municipi de Ribera d’Urgellet s’hi localitzen tres pedreres: Àrids La Vansa al
nucli de Montant de Tost, COMACSA al
nucli de Castellar de Tost i la TP La Vansa
al nucli del Pla de Sant Tirs. Als municipis de les rodalies n’hi han cinc més, tres
al municipi de les Valls d’Aguilar, una a
Fígols i una altra a Montferrer-Castellbò.
Oposició contra la guixera a la Bastida de Tost
El 26 de juliol de 2011 es va publicar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’inici del període d’informació pública
de la guixera de Tost amb una extensió
potencial total d’unes 600 ha, que malgrat sumar una gran oposició social i política, la multinacional alemanya Knauf va
aconseguir ficar-se d’acord amb la Generalitat per destruir encara mes aquest
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L’ABÚS en l’explotació de canteres especialment a l’alt Urgell, donen imatges tristes com aquesta, on la restauració a les condicions naturals,
tal i com es va comprometre la industria, és materialment una fal•làcia consentida per la Generalitat
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L’assassí del gos de Torà acaba absolt
El 29 de març de 2012, l’alcaldesa de Torà
va trucar al seu tinent d’alcade que anés
a fer-se carrec d’un gos indefens que el
Seprona havia deixat lligat en un parc de
la població, en una zona concorreguda a
prop del camp de futbol. Davant del Seprona, l’alcaldesa i el tinent d’alcade es
van comprometre a fer-se càrrec del gos.
Una vegada va marxar el Seprona, en ple
parc public i davant de la gent, el tinent
d’alcalde va treure una escopeta de caça
i va disparar tres trets al gos, el qual no
va parard’udolar del dolor patit. Seguidament i veient que el gos continuava viu,
l’assassí va agafar un pal i el va rematar a
bastonades. Davant d’aquests fets del tot
menyspreables, el jutjat va obrir diligències penals amb el suport de la Fiscalia, de
l’acusació popular de l’entitat ecologista
IPCENA i de l’entitat animalista FUTUR
ANIMAL. Amb tot, el jutjat de Solsona el
juny de 2012, tan sols tres mesos desprès,
va demanar el sobreseïment del cas del
gos de Torà. Acció aquesta recorreguda
per totes les parts acusadores, inclosa la
Fiscalia. El cas es va reobrir i al juliol del
2014, novament el jutjat de Solsona va fer
la petició d’arxiu dictant de nou el sobreseïment de la causa, al considerar el jutge
que no quedava justificada la perpetració
d’un delicte, ja que els imputats del cas
l’extinent d’alcalde de Torà, Josep Maria
Alsina, i l’alcaldessa, Mercè Valls, no tenien intenció de fer patir l’animal. Ipcena,
Futur Animal i Fiscalia de nou vàrem presentar un recurs d’apel•lació per una decisió que consideràvem “injusta”. La causa
també de nou es va reobrir, però el jutge
de Solsona, va exculpar l’alcaldesa, Mercè
Valls, deixant l’extinent d’alcalde del municipi, Josep M. Alsina.
Ipcena,
però,
considerava
que
“l’alcaldessa va ser la que va requerir al
seu tinent d’alcalde, essent l’alcaldessa
present en tot moment, davant dels fets».
Finalment es va realitzar el judici
Els jutjats de Lleida van acollir el 19
d’octubre del 2015, el judici al regidor i
extinent d’alcalde de Torà, Josep M. Alsina, acusat de matar a trets i a cops un gos
abandonat el 29 de març de 2012. El veïnat i els agents de la Guàrdia Civil que van
intervenir en la captura de l’animal van
negar que el gos fos agressiu, ans el contrari. L’acusat i l’alcaldessa, Mercè Valls,
en canvi, varen declarar que el gos s’havia

mostrat agressiu. Alsina va reconèixer
que va disparar tres trets a l’animal amb
la intenció de matar-lo, però va negar que
el rematés amb un pal, declaració del tot
falsa, atès els nombrosos testimonis que
van veure horroritzats com aquest indigne representant públic acabava a cops de
bastó amb la vida d’aquest pobre gos.
Tant la Fiscalia com l’acusació particular
van demanar un any de presó per a Alsina
i tres anys d’inhabilitació per un delicte de
maltractament animal. Aquest “senyor”
va enganyar, fins i tot, la Guàrdia Civil, ja
que els va dir que marxessin tranquils que
ell se n’ocuparia. Els agents mai no van
sospitar que algú pogués ser tan agressiu i
salvatge amb un animal indefens i inofensiu, que, per a molts, és molt més humà
que molts humans.
La sentència es va dictar el 21 de
novembre

La jutgessa, que va manifestar que patia
fòbia als gossos, va emetre una sentència
inaudita i carregada de subjectivitat. Si bé
va realitzar una descripció i relat del fets
força correcta afirmant que l’acusat va realitzar tres trets d’escopeta i el va rematar
a bastonades, que els nombrosos testimonis, inclosa la Guàrdia Civil com agents de
l’autoritat, varen mantenir l’opinió que el
gos no era agressiu, no podem ni entendre i menys acceptar que la jutgessa donés més crèdit a l’acusat que als agents de
l’autoritat que tenen reconegut el criteri
de veracitat, ni tampoc a la resta de testimonis que van desmuntar els arguments
falsos de l’acusat i l’alcaldessa. Realment
la sentència no la vam entendre ni compartir. Totes les parts acusadores vàrem
presentar un recurs posterior a la sentència a l’últim òrgan, l’Audiència, pensant
seriosament que aquesta no seria capaç
de fer una sentència tan i tan injusta.

Sentència final de
l’Audiència de Lleida
El 18 de febrer de 2016, l’audiència dicta sentència, i de nou a les parts acusadores ens deixa esparverats: encara no ens havíem recuperat de la primera sentència, i de nou l’Audiència falla a favor de la sentència recorreguda amb arguments
que semblen trets del barret al dir literalment: «Que la sentència de la jutgessa no
pot ser tatxada d’arbitrària, irracional ni il•lògica».
El primer que ens va vindre al cap a totes les persones que havíem seguit el procés
és que es tractava d’una broma. Tot i no ser una broma i tenir-la que acatar per
imperatiu legal, aquell dia molta gent vàrem sentir vergonya com a persones, i en
tot cas va servir per entendre perquè passen coses tan macabres cada dia.
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#TTIPLEAKS. Greenpeace filtra documents
secrets del tractat comercial EUA-UE
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«Aquests documents reflecteixen la
magnitud i l’abast de l’intent dels Estats
Units i la Unió Europea d’avantposar els
beneficis empresarials als interessos de
la ciutadania. Ja és hora que les negociacions s’aturin i que comenci el debat.»,
deia el portaveu de Greenpeace Espanya, Miguel Ángel Soto, en fer-se públics
uns documents secrets sobre les negociacions entorn el Tractat Transatlàntic
de Comerç i Inversions (TTIP) entre Europa i EUA, que deixen clar que els negocis, i no la ciutadania, són la prioritat
d’aquest tractat.
«La protecció ambiental no s’ha de veure
com una barrera al comerç, sinó com un
salvavides per a la nostra salut i la salut
de les generacions futures. Des de Greenpeace fem una crida a la ciutadania,
polítics i empresaris perquè s’involucrin
en el debat del TTIP de manera oberta
i sense por.» deien des de Greenpeace. Els documents està publicats al web
www.ttip-leaks.org perquè tothom pugui accedir-hi i es compleixi el principi de
transparència innat a la democràcia.
Quins documents s’han fet públics?
Els documents que Greenpeace Holanda
ha tret a la llum comprenen aproximadament la meitat de l’esborrany del text
amb data d’abril de 2016; és el text de la
ronda 13 de negociacions entre Europa i
EUA (Nova York, 25-29 d’abril de 2016).

Quines primeres conclusions es poden extreure d’aquests documents?
Des del punt de vista de la protecció del
medi ambient i dels consumidors hi ha
quatre aspectes que són motiu de gran
preocupació:
- Les polítiques de protecció ambiental semblen haver estat eliminades
Cap dels capítols que s’han vist fan referència a la regla d’Excepcions Generals.
Aquesta regla consagrada en l’acord del
GATT de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) fa gairebé 70 anys permet
als estats regular les regles de comerç
“per protegir els éssers humans, la vida
animal i vegetal o la salut” o per “ la
conservació dels recursos naturals no
renovables “[1]. L’omissió d’aquesta regla suggereix que les dues parts estan
creant un acord que situa els beneficis
econòmics per sobre de la vida, la salut i
el medi ambient.
- La protecció del clima serà més
difícil sota el TTIP
L’acord sobre el Clima de París, la
COP21, deixava clar un punt: hem de
mantenir l’increment de la temperatura
mundial per sota de 1,5 ºC, per evitar
una crisi climàtica amb efectes desastrosos per a milers de milions de persones
a tot el món. El comerç no ha de ser
exclòs d’aquesta acció en defensa del

clima. Però els documents filtrats no
diuen res sobre la protecció del clima.
Pitjor encara, l’abast de les mesures de
mitigació està limitada per les disposicions dels capítols sobre la Cooperació
Regulatòria o Accés als Mercats per als
productes industrials [3]. Com a exemple d’aquestes propostes es descarta la
regulació de la importació de combustibles altament contaminants com el petroli procedent de les sorres bituminoses
(tar sands).
- El final del Principi de Precaució
El principi de precaució, consagrat en el
Tractat de la UE [4], no s’esmenta en el
capítol sobre Cooperació regulatòria, ni
en cap altre dels 12 capítols obtinguts.
No obstant això, sí que es cita en diversos capítols la demanda de la delegació
nord-americana de treballar en un enfocament “basat en el risc” que té com
a objectiu la gestió de substàncies perilloses, en lloc d’evitar-les. Aquest enfocament soscava la capacitat dels reguladors de prendre mesures preventives,
per exemple en relació amb la toxicitat
de substàncies químiques com els disruptors endocrins.

Per a més informació:
Overview of Leaked TTIP Chapters and
Papers (en anglès)
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Ipcena denuncia les obres de la carretera
d’Artesa a Aspa, per afectar una ZEPA.
A finals del mes de setembre, Ipcena va
presentar una denúncia, davant del Departament de Territori, contra les obres
d’ampliació de la carretera LV-7021 que
va des de Artesa de Lleida a Aspa, que
s’estaven executant sense les preceptives
autoritzacions ambientals, tram d’uns 15
km que hi passa íntegrament per l’espai
natural ZEPA de Mas de Melons. En concret les obres afectaven a espais perifèrics,
erms naturals amb hàbitats prioritaris,
amb obres de millora del traçat per tal
d’eliminar corbes, que afectaven a espais
lliures.
L’obra competència de la Diputació de
Lleida, que tot i haver passat la tramitació
general, va obviar l’afecció a un espai natural altament singular i fràgil, sense complir la normativa pel que fa a l’exigència
de complir el tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental. El Departament de territori va
paralitzar les obres i va exigir l’aplicació
de la DIA, amb la finalitat que contemples les mesures per tal de afectar al mínim possible els valors naturals d’un espai natural protegit. La denúncia la vam
fer en aplicació de la següent normativa,
en matèria de carreteres, decret legislatiu
2/2009. Llei carreteres, i del Pla Especial
dels Espais Naturals Protegits de la Plana
de Lleida, així com del pla territorial de
ponent.
Entre les afeccions ambientals molt
greus, es trobava l’impacte irreversible
que suposava el projecte del nou traçat
de la carretera per sobre d’una bassa de
seca, vital com abeurador per la fauna
de caràcter estèpic, especialment pels
ocells tant singulars com la Ganga (Pterocles alchata) apart de la resta de fauna.
Aquesta bassa, destaca en acollir grups
d’organismes, que passen del tot desapercebuts als ulls de les persones, son minúsculs invertebrats que viuen exclusivament en llacunes temporànies, com són
els Triops cancriformis, crustaci minúscul,

IMATGE de l’afecció del projecte de carretera sobre un erm natural, amb habitats d’interès
prioritari on el traçat de la carretera no l’afecta

que és una espècie protegida a Catalunya, que ostenta el rècord mundial de permanència sobre la terra, ja que porta uns
220 milions d’anys, des del Triàsic sense
patir variacions en la seva forma. És per
això que són considerats “l’espècie animal viva més antiga del planeta.
Les basses i tolls temporals mediterranis són Hàbitats d’Interès Comunitari
(HIC) definits com a prioritaris per la Unió
Europea i relacionats amb l’Annex I de la
Directiva 97/62/CE. La conservació dels
HIC prioritaris suposen una especial responsabilitat per a la Unió Europea. En el
cas dels espais naturals protegits de la
Plana de Lleida aquests HIC prioritaris ocupen una petita superfície a nivell
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EXEMPLARS de Triops cancriformis
global d’usos del sòl de només 4,80%,
posant de manifest tant el seu elevat valor pel context en què es troben com el
potencial risc a nivell de conservació.
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Aturem el projecte de la planta de compostatge d’Ossó de Sió, en mig d’una ZEPA.
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Ara mateix l’ajuntament d’Ossó de Sió
a l’Urgell es troba tramitant la llicencia
ambiental desprès d’haver rebut les resolucions favorables de tots els departaments competents de la Generalitat,
malgrat comptar amb l’oposició de veïns
i els col•lectius ecologistes i socials als
quals resulta incomprensible que enmig
d’una zona ZEPA, zona de protecció especial pels ocells i ecosistemes, estèpics
en major risc d’extinció. Denunciem que
les diferents administracions hagin fet un
suposat tracte de favor a la Corporació
de Guissona, en pertànyer els residus a
tractar. D’una altra manera resulta difícil
d’entendre que es permeti un projecte
que causaria un greu impacte ambiental,
en un espai natural de gran valor ecològic.
El procediment alhora d’atorgar el certificat de compatibilitat urbanística, tràmit imprescindible per aconseguir l’autorització
del projecte, que entenem es va atorgar
de forma suposadament fraudulenta,
sinó no es pot entendre amb les dades disponibles del tot contradictòries. Atorgar
el certificat de compatibilitat urbanística
en l’emplaçament projectat sense tenir
el projecte i els diferents documents necessaris per dur a terme una informació
publica amb totes les garanties legals de
transparència i informació, equival presumptament a contravenir l’ordenament
jurídic actual, incorrent en un vici de
nul•litat o anul•labilitat. Aquest ha estat
un procés administratiu opac on la pressa
en la tramitació de l’expedient per part de
l’ajuntament inicialment sembla ser que
no va complir amb els requisits legals exigibles, que ens porten a pensar i considerar
nul el procediment administratiu.
De la mateixa forma també considerem que l’ajuntament ha de rebutjar
l’atorgament de la llicència ambiental definitiva, pels criteris més que obvis: per
considerar que el règim urbanístic és incompatible amb la classificació del sòl on
es pretén ubicar la planta de compostatge.
No és acceptable tècnicament i objectivament que es consideri apte i compatible el
sòl per construir la planta de compostatge
pel simple fet i opinió banal del propietari
al al•legar que en l’estudi d’impacte ambiental: “Que presenta una parcel•la de la
seva propietat que compleix la normativa
sanitària i que no disposa de cap altre te-
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rreny”, quan el que s’analitza és la compatibilitat amb tantes figures de protecció
que, a més, prevalen i no inclouen les
plantes de compostatge desconnectades
de les explotacions. Les administracions
no poden anteposar l’argument banal i
sense interès del promotor, al dir que no
té més terres, per sobre del valor ecològic
excepcional de l’espai natural, sempre ha
de prevaldre l’interès general representat
pel medi ambient per sobre dels interessos
particulars per molt legítims que siguin.
Cal tenir present que bona part de les
especies estèpiques d’ocells, com el gaig
blau, el sisó o l’esparver cendrós, es troben
a la Directiva 79/409/CEE, el seu Annex I, com a especies d’interès comunitari
objecte de mesures especials quant a la
conservació dels seus hàbitats, entenent
que els impactes que produirà la planta
de compostatge, suposaria una vulneració
de la directiva europea d’aus, i més encara
quan tenim espais alternatius propers que
no són espai natural.
Per tant, atenent el que indiquen les Normes de Planejament Urbanístic, Municipis
de Ponent, Aprovat definitivament pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat, en
data 18 de febrer de 2015. En concret en
la secció 4. Zones del sòl no urbanitzable
Article 116. Espais naturals protegits. Clau
25a 1. En la seva part final indica: “Aquestes regulacions tindran prevalença sobre
aquestes normes de planejament, així com
les normes del PTP, en aquells aspectes en
que siguin més restrictives.
Contràriament al que indica en el seu informe l’ACA, la planta de compostatge
es planteja en el fons d’una vall plana

que pot ser afectada per una rovinada,
on a més es troba un petit aqüífer el
qual s’explotava mitjançant un pou del
què encara es poden observar les restes
i on creix un petit tamarigar que indica
la presència d’aigua a poca profunditat i
on la zona rep el nom de la Partida de la
llacuna.
Malgrat que el promotor ha realitzat
obres d’excavació, construint una bassa i la deposició de materials d’obra, ja
fa massa temps que l’ajuntament havia
d’haver actuat. Amb absència de llicència municipal d’obres, l’ajuntament està
obligat a obrir un expedient d’infracció
urbanística per vulneració de la normativa
aplicant-li totes les mesures cautelars que
preveu la Llei d’urbanisme.
L’antic poble de Conill, segons el Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la
Plana de Lleida, va estar inclòs com un
recinte amb capacitat de ser restaurat i
acollir equipaments d’ús públic, des de fa
un temps un promotor sociocultural ha
adquirit el poble de Conill per fer un projecte de residència d’artistes, malgrat que
el Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida ja el classifica
com un espai apte per fer aquest tipus
d’equipaments, el projecte de planta de
compostatge en cas de prosperar ho faria
inviable al trobar-se a pocs centenars de
metres en línia recta. Entenem que també
preval la recuperació del llogaret de Conill
per sobre de la planta de compostatge.
La plataforma contraria a la planta, IPCENA i altres moviments socials continuarem lluitant per preservar aquest espai
natural singular dels nostres secans.
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Comunicat d’Ipcena sobre l’ossa
morta al municipi de Vielha

Desprès de conèixer els detalls de la troballa d’una ossa morta al municipi Aranès
de Vielha. Ipcena entitat ecologista de les
terres de Lleida manifesta:
Que desprès de parlar amb varis experts
en la matèria, considerem que és del tot
improbable que la mort de l’ossa d’un
any i mig hagi mort en una baralla amb
un altre ós. Segons els experts si hagués

Referent als presumptes “atacs” dels voltors a la ramaderia dels darrers dies, des
d’IPCENA compartim les declaracions públiques del cap dels agents rurals que els
voltors ajuden a morir a animals en condicions i situacions sanitàries límits, parts
complicats, hemorràgies, etc... però en

estat un mascle la possibilitat
que un altre mascle més adult
tingués un enfrontament seria
més poblable per pura competència malgrat l’edat juvenil
de l’ossa, en el cas de coincidir
amb una altra femella, ja que un
mascle no atacaria a una femella
d’aquesta edat. La coincidència
de dues femelles en competència per
menjar, les femelles es separarien abans
de ficar en perill la seva supervivència.
Per tant la possibilitat que entenem que
no es pot descartar en la investigació és
que la mort de l’ossa es pugui haver produït per un furtiu, força corrents a la Val
d’Aran i desprès l’ossa pogués ser depredada per algun altre ós.

No podem oblidar que pels furtius a la
val d’Aran, un dels seus pitjors enemics
son els óssos que degut a la seva presència, els Agents Rurals han incrementat els
controls a la natura, la qual cosa produeix
que puguin sorprendre mes fàcilment la
presència de possibles furtius.
Per aquest motiu des d’Ipcena demanarem al Departament de Territori que exigeixin una investigació més a fons i que
encarregui una nova necròpsia a un centre diferent de la realitzada per contrastar
millor la causa de la mort, i determini o
no si ha pogut haver la possibilitat de que
un tret d’un furtiu fos la causa de la mort
de l’ossa.
Justament ara el Consell Generau de la
val d’Aran està reben una quantitat important de diners del Piros Life, en el
moment en que han mort dos osses en
menys d’un any l’ossa Auberta i ara una
nova ossa en circumstancies totalment inusuals en el medi natural.

cap cas els voltors ataquen!!!.
Demanem a que a tots els ramaders
de muntanya se’ls exclogui de tenir en
l’assegurança el servei de retirada de
cadàvers que té com a destinació final les
instal•lacions de GREFACSA (Térmens),
un monopoli que a més és totalment

contaminant. Proposem que els cadàvers
d’animals s’integrin al cicle de la matèria,
es a dir que l’administració es comprometi
a construir canyets on deixar els animals
morts en zones de muntanya on viuen els
voltors per a servir d’aliment als carronyaires i evitar al mateix temps els greus perjudicis de contaminació que genera la destrucció d’aquests cadàvers en instal•lacions
com la de GREFACSA. Amb la iniciativa,
els ramaders s’haurien de beneficiar d’una
reducció en els costos en l’assegurança derivada de l’exclusió del servei de retirada
de cadàvers, contribuint al mateix temps
en un cicle natural i ecològic.
Recalquem i volem deixar molt clar que els
voltors són animals necròfags, en cas contrari, cada dia hi hauria multitud de víctimes d’animals derivades dels atacs dels
voltors i aquesta no és la realitat ni de ben
lluny ja que s’alimenten d’animals morts.

n · 54

• • • • • a c c i o n s d e d e f e n s a• a c c i o n s d e d e f e n s a• a c c i o n s d e d e f e n s a• • • • • • • • • • • • •

S’atura la macrogranja que amenaçava
l’espai de Puigmaçana al Pallars Jussà
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La plataforma Salvem Puigmaçana, formada pel veïnat del poble amb el suport,
entre altres, d’IPCENA, ha aconseguit que
finalment la Comissió d’Urbanisme rebutgi
un complex i polígon de granges de porcs
fora de mida.
La Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu
celebrada el 27 de febrer a Tremp va desestimar l’aprovació d’una granja de més
de 12.000 porcs i d’uns 21.000 m2 de superfície a Puigmaçana, tot i que dins del

terme municipal de
Talarn. Els principals
arguments contraris a
l’aprovació han estat
la poca distància amb
el nucli habitat (400
metres) i l’impacte
paisatgístic.
Aquest projecte havia ocasionat controvèrsia a la zona i
el rebuig del veïnat
de Puigmaçana, al
Castell de Mur, que
van iniciar un seguit
d’accions per evitarne la construcció
sota el nom “Salvem
Puigmaçana”. Al seu
dia, l’ajuntament de
Castell de Mur també
es va mostrar contrari
a la construcció de la
granja, al considerar
que suposaria pudors,
sorolls i limitaria la
instal•lació d’altres explotacions ramaderes.
Afectacions:
El complex de granges que es preveia
construir a uns 400 metres del nucli de
Puigmaçana, del municipi de Castell de
Mur, mentre que el nucli del municipi on
es tramitava l’expedient, Talarn, es troba
a uns 5 km. Municipi que de forma contradictòria tramitava l’expedient malgrat
tenir una ordenança de regulació de dis-

tàncies de granges a nuclis de població
de 1.000 metres, però plantejava com
a possible la construcció de les granges
a tan sols 400 m d’un nucli, encara que
d’un altre municipi, de forma que resultava impossible d’encabir l’explotació en les
distàncies previstes, tot i considerar que la
distància no hauria de ser menor de 2.000
metres al tractar-se d’una gran explotació.
L’explotació proposada es pretenia ubicar a sobre d’una plana al•luvial del riu
Noguera Pallaresa, on es troba un aqüífer
que es quedaria afectat pel risc potencial
de contaminació, atenent el paper estratègic i vital de les reserves d’aigua i la fragilitat dels aqüífers.
El risc potencial d’afectar l’espai natural
de l’embassament de Cellers, declarat
ZEPA i Xarxa Natura entre altres, per possibles riscos de contaminació directa o indirecta per vessament accidental.
L’afectació a altres projectes agropecuaris
que es poguessin desenvolupar a escala
familiar agrària, cal tenir present que tractant-se de l’explotació major que permet
la normativa afectaria molt negativament
qualsevol projecte de turisme rural i, sobretot, la proximitat al nucli de Puigmaçana faria reduir la qualitat de vida dels seus
veïns de forma absolutament greu.
Qui hi ha al darrere
Un grup de promotors agropecuaris que
farien la inversió, amb el suport de la Corporació de Guissona, la multinacional del
porc, que utilitzaria la macrogranja per
distribuir els garrins entre granges actuals
preveient-ne de noves.

Ramon
Cabana, més enllà d’haver estat
últimament el rector de varies parròquies del Bergadà

i del Solsonès. Ha estat una persona compromesa, de
cap a peus, amb el seu territori i amb la seva terra, que
estimava i defensava apassionadament de qualsevol
amenaça.
Des d’Ipcena li volem retre aquest petit homenatge i
agrair-li totes les lluites i estones que vàrem tenir el
goig de compartir i que mai oblidarem.
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XV Camp ambiental i
de treball al Montsec
El Camp es va realitzar entre el 20 i el
29 d’agost, a l’hort del Sastre a Moror,
al Montsec d’Ares al Pallars Jussà. Vacances amb aprenentatge i treball social, El
Camp va satisfer tots els participants, que
entre la gent inscrita de l’organització i
les persones participants en tallers i voluntariat vàrem ser 15 persones que van
fer possible que fos tot un èxit.
El Camp persegueix fomentar la convivència en plena natura, de forma ecològica. Aprofitant aquesta sinergia per aprendre i introduir-nos en el coneixement del
medi tant a nivell físic com biològic, ens
introduïm en conèixer els fenòmens geològics que ens envolten, la diversitat de la
vegetació, la flora i la fauna.
L’altre element que juga un paper important és la dedicació de 5 matins a la
realització d’alguna tasca de recuperació
de patrimoni d’interès comú. En aquest
Camp vam recuperar dos camins de ferradura extraordinàriament singulars de
l’arquitectura popular per discorre en mig
d’un espai amb innumerables barreres físiques com barrancs, carenes i zones de
forts desnivells. Els dos camins recuperats
van ser el del serrat del Salitó, que surt
del coll de les Tombetes i que puja fins
a la carena del Montsec molt proper al
serrat de Font Freda a la fageda relicta del
pas d’Osca, i el del barranc de la Bessa
que també té el seu destí a la carena del
Montsec, en aquest cas més proper al cim
de Santa Alís. Són camins que servien per
portar els ramats a les pastures dels prats
de la serra a diferència de molts altres
que tenien com objecte el carboneig.
D’altra banda, els tallers que es realitzen per la tarda es van dedicar a
l’autosuficiència de pa, saïta i sabó, un
de teràpia del riure, de mel, i el de plantes remeieres i energies renovables, Amb
l’interès de reduir el nostre impacte sobre
el territori els diferents recursos necessaris pel funcionament els aconseguim de
fons renovables: cuinem amb llenya del
bosc aprofitant-ne de morta, l’aigua dels
serveis l’aconseguim de la pluja, el bater
es sec sense aigua que serveix per adob,
i les aigües de dutxa i rentar es reciclen al
jardí, l’energia elèctrica és solar i el menjar és ecològic.

Cap de setmana al
Montsec: temps
de castanyes

Del 31 d’octubre i l’1 de novembre
una vintena de persones entre membres d’IPCENA i del Centre Excursionista de Lleida vàrem passar el cap
de setmana gaudint dels paisatges
encisadors de tardor a l’obaga del
Montsec d’Ares. El dissabte vàrem
fer una part d’un dels camins que
vàrem començar a recuperar al camp
ambiental de l’estiu i que surt del coll
de les Tombetes fins a la carena del
Montsec, a prop del poble de Moror.
El diumenge la sortida es va fer des
del poble d’Alsamora a l’extrem oest
de l’obaga del Montsec d’Ares.
El camí descendeix pel costat esquerra del barranc de les Julianes fins als
peus del congost de Mont-rebei, i a
prop del pont penjat vàrem agafar
el camí de l’Obaga gran fins al pla
d’Altamiris fent la tornada pel barranc del Queixigar. En total vàrem
fer 13 km, 480 m de desnivell i 5 hores de recorregut. Estàvem en plena
tardor i havia plogut força setmanes
enrere, fet que va fer esclatar multitud de colors especialment en el
fullatge dels arbres caducifolis com
els aurons, els til•lers i els avellaners,
fent-nos gaudir d’un paisatge feréstec de fades. A més de la vegetació
i de l’entorn vàrem tenir l’ocasió de
gaudir de la presència d’alguns carronyaires com voltors i trencalossos,
i multitud de rastres de mamífers
com cabirols i porcs senglars. Finalment l’arribada al poble d’Alsamora
amb la seva imponent torre medieval, la més alta del Montsec, va servir
de final d’un dia inoblidable.
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Trobada i sopar per festejar els
25 anys d’IPCENA

Unes 50 persones vinculades a IPCENA
entre socis/es i companyes i companys,
ens vàrem trobar en l’acollidor espai de
l’associació d’Amics de la Natura El Xop a
l’horta de Granyena a Lleida. Ens vam retrobar amics i amigues que en molts casos
feia temps que no ens veiem, recordant
moments de la història d’IPCENA, anècdotes, records, i vam compartir i festejar
totes aquelles accions que han servit per
preservar multitud d’espais naturals alliberats de la multitud de projectes que els
amenaçaven, sigui la vall d’Arreu, la timoneda d’Alfés, Aiguadora, l’alta vall del Sió,
la Tossa d’Algerri, la capçalera del Farfan-
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ya, el congost de Mont-rebei, Sant Mamet
i tants altres espais que són un patrimoni
indissoluble de la identitat d’aquesta terra en què IPCENA ha estat una peça vital
en la seva salvaguarda. Amb la defensa
d’aquests espais també hem salvaguardat
el seu reservori natural format per espècies
de fauna i de flora, exemples com la lluita per la defensa de l’ós Bru del Pirineu,
l’alosa becuda, la cigonya, o els animals
que han estat assassinats, com el gos de
Torà.
Cal fer esment també a la llarga llista
d’accions vers la sensibilitat ambiental de la
societat amb activitats com Fira Natura, el

Cucalòcum i els camps ambientals d’estiu,
sense oblidar-nos dels milers de pàgines
escrites en les publicacions realitzades a la
revista Paratges, còmics, llibres i guies per
conèixer la natura dels nostre país, sense
por de dir que hem estat capdavanters a
Catalunya en aquest tipus de publicacions.
Tothom va recordar moments i curiositats
que ens van fer sentir amb orgull haver
superat aquests 25 anys, gràcies a la fermesa i la coherència. Vam fer un sopar
amb productes ecològics de temporada i,
finalment, el duet Lauzeta, format pel Joan
Baró i Núria Garcia, va animar la trobada
amb música tradicional i ritme.
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DEMÀ “La pel lícula que hauria de ser part de la formació de tots els líders polí•

tics d’aquest planeta” (David Navarro, assessor especial de l’ONU)
Seguint la publicació d’un estudi que
anunciava la possible desaparició de part
de la humanitat d’aquí al 2100, Cyril Dion
i Mélanie Laurent es van proposar, al costat d’un equip de quatre persones, iniciar
la seva pròpia investigació en deu països
per esbrinar què podria estar provocant
tal catàstrofe i, sobretot, com es podria
evitar. Durant el seu viatge van conèixer a pioners que estaven reinventant
l’agricultura, l’energia, l’economia, la democràcia i l’educació. Posant en pràctica
aquestes iniciatives, concretes, positives i
que ja estan en marxa en alguns llocs i
demostrant que funcionen, els directors
van començar a donar-se compte com
podria ser el món del demà.
La cinta, posa damunt la taula la dubtosa sostenibilitat del sistema que els habitants del planeta hem creat, especialment
al llarg del segle XX. Arrencant amb les

conseqüències, ja evidents,
del canvi climàtic i les maneres de combatre’l amb pràctiques com la ecoagricultura o
les energies renovables, i seguint amb la desigualtat que
provoca la globalització i un
sistema econòmic que té el
creixement il·limitat com destructiu horitzó, Demà posa el
focus en iniciatives com les
monedes locals o la importància del consum de proximitat com a clau per obtenir un creixement econòmic
basat en paradigmes justos i
sostenibles.
La pel·lícula subratlla, així
mateix, la importància de
l’educació i la participació
democràtica.

Les estacions
Documental espectacular que ens mostra imatges de la fauna europea en estat
totalment natural al seu medi, i que els
seus directors volen incidir sobre la relació de l’home amb la natura, documental signat pels francesos Jacques Perrin i
Jacques Cluzeaud .El documental, es va
estrenar coincidint amb el Dia Europeu
de la Xarxa Natura 2000. Reivindica la
necessitat d’una “nova aliança” entre
l’ésser humà i la natura i defensa que encara “hi ha esperança” tot i que l’actual
sigui la “últimageneració” que pugui
“salvar” el planeta, segons els directors

Perrin i Cluzeaud.
“Les estacions”, pel•lícula que han trigat
dos anys a rodar i que un milió de persones han vist ja a França, explica la història
del continent europeu des de l’edat de gel
fins a l’actualitat i en la qual la successió
d’estacions juga un paper primordial.
(“Nòmades del vent”, “Oceans”)
El bosc i els seus habitants són els protagonistes d’aquest llargmetratge, de 97 minuts de durada, en el qual poc a poc es va
fent més palpable la intervenció de l’ésser
humà, des de la domesticació d’animals
fins a la tala massiva de boscos.
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