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• Institució de Ponent per a la Conservació
i l’Estudi de l’Entorn Natural •
• Adreça social •
Plaça Gramàtics, 2 baixos 25002 Lleida
• Telèfon i fax • 973 263 793
• Internet • ipcena.org - ipcena@ipcena.org
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.
És membre de la EdC, Federació Ecologistes de
Catalunya i de la Plataforma per a la Reducció
de Residus, entre d’altres.
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• Cabal ecològic o demagògic del riu Segre
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Accions de defensa

• L’escorxador de Navès tancat per deficiències sanitàries
• Una macroplanta de compostatge envaeix la ZEPA
de Plans de Sió
• La constructora Sorigué destrueix un hàbitat prioritari
• Un macro-complex de granges invaeix una ZEPA
• Dues granges de porcs amenacen una zona
d’interès ambiental al Montsec
• La Banqueta amenaçada de nou
• Carta oberta als diputats i diputades del Parlament
de Catalunya al projecte de BulliFoundation
• Oposició ecoloogista al “BCN World”
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• Accions de Lleida Ambiental

Disseny i maquetació • Cristina Moncunill
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• Abocament de purins al canal: un atemptat a la salut pública i al medi ambient
12
• Exigint un cabal ecològic pel riu Segre
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Secretaria • Albert R. Arboç

Informe

• Fira Natura, després de 16 anys, manifesta la seva
bona salut
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• Surt la primera guia per conèixer la natura de Catalunya
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Vicepresidència • Montse Ribalta
Tresoreria • Cristina Moncunill
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• Declaració de zones de conservació de la regió me4-7
diterrània

Són entitats associades a Ipcena: GDMNS,
Gençana, La Banqueta.
Junta Directiva:

Editorial

Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya
Participació al Multireferèndum 2014
Assemblea d’IPCENA
Federació d’Ecologistes de Catalunya
Objecció fiscal 2014
Preparant els 25 anys d’IPCENA
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Jornada de neteja
Promovent l’estufa d’estella
Sant Jordi
Ecoferta.es
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Carta oberta a l’Alcalde de
Lleida

Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de
14 a 18 m3/s.

Com a màxim representant de la ciutadania de Lleida, no pot deixar de complir
i defensar les normes i mocions que són
fruit del debat democràtic dels plens municipals, ja que són el màxim òrgan que
representa la voluntat popular expressada pels ciutadans de Lleida.

Davant de totes aquestes accions en favor
d’un cabal ambiental mínim, ratificades
per les administracions més representatives dels ciutadans i del territori, l’alcalde
de Lleida, de forma deslleial i antidemocràtica, decideix, el 24 de març, personal
i unilateralment, contradir tots els acords
presos fins el moment i pactar amb el
president de la CHE un cabal 5 vegades
inferior al sol·licitat (de 14 a 18 m3/s) que
oscil·laria entre els 3,5 i 5 m3/s. Fet que
no canviaria les condicions ambientals actuals del riu i el continuaria deixant sense
la capacitat natural d’arribar a un bon estat ecològic. Agreujant el desenvolupament d’algues, la proliferació de mosca
negre i mosquit tigre, entre d’altres.

Considerem, que ni es democràtic ni honest ni ètic, i per tant és immoral i suposa un menyspreu a la societat i un frau
a la democràcia, actuar contràriament a
l’acord de l’Ajuntament de 25 de març
de 2011, on es va aprovar unànimament
una moció compartida per part de tots els
grups municipals.
Al mateix temps, l’agrupació d’entitats
Lleida Ambiental va demanar a la CHE un
cabal ecològic circulant pel riu Segre al seu
pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s.
La Paeria, també va presentar al·legacions
al PHE amb la mateixa demanda i hi va
afegir una iniciativa de suport, aquesta
vegada de tot el grup municipal socialista
del Parlament Català, en una proposició
votada l’1 de juliol d’aquest any on es demanava un cabal ecològic circulant pel riu

Un alcalde no pot ser jutge i part
a l’hora

Per tant, considerem incompatible el seu
càrrec de President de la Comunitat general de regants del Canal de Pinyana, amb
el carrec públic que ha de tenir un alcalde. El qual hauria de ser de facto defensor
dels interessos col·lectius, que com l’aigua
de boca i les lleres públiques haurien de

ser una prioritat pública. Representar els
interessos dels regants presidint el Canal
de Pinyana entenem que és incompatible
amb el seu càrrec i immoral perquè defensa l’ús de l’aigua per usos privats en detriment del dret a preservar el riu. Aquesta
perversió ha quedat més que patent en el
moment d’acceptar l’acord amb la CHE i
ha demostrat el seu més absolut despreci
als acords amb les institucions i al consens
social.
Per la qual cosa li demanem:

Que dimiteixi del càrrec de President de
la Comunitat general de regants del Canal de Pinyana, dedicant la seva activitat
per la finalitat i objectius del seu càrrec,
que no és cap altre que la defensa dels
interessos públics amb transparència i independència.
Com era previsible, desprès de l’acord entre la CHE i l’Alcalde de Lleida, el passat
30 de juliol, el Consell de l’Aigua de l’Ebre
va validar la proposta de cabal pel riu Segre a la ciutat de Lleida, consensuada per
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) i l’Ajuntament de Lleida en 3,5 i 5
m3/s. La proposta va rebre 35 vots favorables, 20 abstencions i 10 en contra.
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Típic paisatge segarrenc.
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La Xarxa Natura 2000 és el principal
instrument de la Unió Europea per a
la conservació de la biodiversitat. Es
creà l’any 1992, amb la Directiva 92/43
d’Hàbitats, amb l’objectiu d’incloure
una mostra significativa dels hàbitats
i de les espècies més rellevants presents a Europa, anomenades d’interès
comunitari. Integra dos tipus d’espais:
Zones Especials de Conservació (ZEC)
i Zones d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA).
El 9 de maig es publicava al DOGC l’acord
del Govern de la Generalitat mitjançant
el qual es declaren com a ZEC els 86 LIC
de la regió biogeogràfica mediterrània,
incloent la seva part marina, i s’aprova
l’Instrument de gestió corresponent.
Aquest Instrument complementa i amplia les mesures incloses a l’Annex 8 de
l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen Zones d’Especial
Protecció per a les Aus i s’aprova la proposta de Llocs d’Importància Comunitària
(LIC), que continuen estant vigents.
L’Acord GOV/166/2013, de 3 de desembre, i l’Acord GOV/176/2013, de 17 de
desembre, declaren com a ZEC 7 espais

de la regió mediterrània situats a Ponent.

Dades més rellevants dels espais
LIC/ZEC de la regió mediterrània

• 1997 i 2006 dates d’inclusió dels espais
a la Xarxa Natura 2000
• 86 ZEC es declaren a la regió mediterrània
• 740.000 ha superfície total de ZEC
• 12 espais amb àmbit marí
• 82 hàbitats d’interès comunitari
• 48 espècies d’interès comunitari
• 132 mesures de conservació proposades
• 29 ZEC declarades a Catalunya
• AG 166/2013 Acords de Govern que
declaren les ZEC de la Plana de Lleida i
de la regió alpina AG 176/2013

biogeogràfica amb l’excepció d’alguns,
eminentment de caire alpí, que es considera de presència accidental a la regió
mediterrània. A cada fitxa es descriu
l’element, se n’indica l’àrea de distribució
i els espais de la Xarxa Natura 2000 on és
present especificant el % present a cada
espai. En un segon apartat es diagnostica el seu estat de conservació actual i els
factors que poden influir en la seva conservació.
Finalment, es proposa un llistat de mesures de possible aplicació per a la conservació dels elements.
A cada fitxa s’indica a quins espais un
hàbitat o una espècie és considerat com
a Element Clau en funció del seu grau
d’amenaça i de la representativitat de
cada espai respecte a l’àrea de distribució
d’aquest a la regió mediterrània de Catalunya.

Les fitxes dels hàbitats i de les espècies
Les implicacions de la declaració
d’un espai com a ZEC

L’instrument de gestió conté una fitxa per
a cada un dels hàbitats i de les espècies
d’interès comunitari presents a la regió

• Els espais de la Xarxa Natura 2000 són
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àrees prioritàries d’acció pels diversos
instruments de finançament de la Unió
Europea (FEDER, FSE, FEMP, PAC i FEADER, LIFE+...)
El fet de pertànyer a Xarxa Natura
2000 és un criteri de prioritat a l’hora
d’accedir a diversos ajuts de la Generalitat de Catalunya. A més, existeix una
línia d’ajut específica per a espais de la
Xarxa Natura 2000
Xarxa Natura 2000 contribueix a crear
ocupació i a generar una marca de qualitat en els espais rurals que la integren
La inclusió a Xarxa Natura 2000 suposa
el compliment d’uns objectius de conservació ecològica i, també, del paisatge i dels elements socioculturals que li
són propis
Els espais de la Xarxa Natura 2000
s’integren automàticament al sistema
d’espais naturals protegits de Catalunya emparada pel Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN)

A Europa existeixen més de 27.000 espais de la Xarxa Natura 2000 i cada any la
Xarxa Natura 2000 genera gairebé 6.000
milions d’euros de benefici econòmic a
Europa.

Espais ZEC a les comarques de
Lleida

Els següents indrets de la Plana de Lleida,
en tenir plans de gestió aprovats, es van
iincorporar com a espais ZEC mitjançant
l’acord de govern 166/13 del 3 de desembre:
• ES5130021: Secans de la Noguera
• ES5130025: Bellmunt
• ES5130035: Plans de la Unilla
• ES5130036: Plans de Sió
• ES5130037: Secans de Belianes
• ES5130038: Secans del Segrià i Utxesa
• ES5130040: Secans de Mas de Melons
El passat mes de maig de 2014, el govern
va aprovar els següents espais segons
acord de 5 de maig de 2014:
• ES5130001: Els Bessons
• ES5130008: Serra d’Aubenç i Roc de
Cogul
• ES5130009: Serra de Turp i Mora Condal - Valldan
• ES5130012: Vall Alta de Serradell - SErra de Sant Gervàs
• ES5130013: Aiguabarreig Segre - Cincca
• ES5130014: Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa

Plànol de les zones ZEC de Catalunya.

• ES5130015: Serres del Montsec, Sant
Mamet i Mitjana
• ES5130016: Valls de Sió - Llobregós
• ES5130017: Basses de Sucs i Alcarràs
• ES5130018: Estany d’Ivars - Vilasana
• ES5130020: Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana
• ES5130026: Serra de Prada - Castellàs

• ES5130027: Obagues de la riera de Madrona
• ES5130028: Ribera Salada
• ES5130029: Serres de Queral i Els Tossals - Aigua d’Ora
• ES5130030: Estany de Basturs
• ES5130032: Vessants de la Noguera Ribagorçana

Hàbitats prioritaris d’interès comunitari a les ZEC de les comarques de
Lleida
Codi HIC
ES5130001
6220*
ES5130008
6110*
6220*
9530*
ES5130009
9530*
ES51300012
9530*
9580*
ES51300013
ES51300014
1520*
6110*
6220*

Nom de l’hàbitat d’interès comunitari
Els Bessons
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Serra d’Aubenç i Roc de Cogul
Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o basòfils de
l’Alysso-Sedion albi
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Serra de Turp i Mora Condal - Valldan
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Vall Alta de Serradell - SErra de Sant Gervàs
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Teixedes mediterrànies
Aiguabarreig Segre - Cinca
Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa
Vegetació gipsícola ibèrica
Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o basòfils
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
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Codi HIC
ES5130015
1520*
6220*
7220*
9180*
91E0*
9530*
9580*
ES51300016
1520*
6220*
ES51300020
7210*
ES5130026
1520*
91E0*
ES51300027
9530*
ES51300028
6220*
7220*
91E0*
9530*
9580*
ES51300029
91E0*
9530*
n · 51

ES51300030
7210*
ES51300032
1520*
6220*
ES51300039
6220*
ES5140012
6220*
7210*
7220*
ES5140021
6220*
91E0*
9530*

Nom de l’hàbitat d’interès comunitari
Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
Vegetació gipsícola ibèrica
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)
Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs (Tilio-Acerion)
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Teixedes mediterrànies
Valls del Sió-Llobregós
Vegetació gipsícola ibèrica
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
Aiguamolls calcaris amb mansega
Serra de Prada-Castellàs
Vegetació gipsícola ibèrica
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Obagues de la riera de Madrona
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Ribera Salada
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Teixedes mediterrànies
Serra de Queralt - Tossals-Aigua d’Ora
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)
Estany de Basturs
Aiguamolls calcaris amb mansega
Vessants de la Noguera Ribagorçana
Vegetació gipsícola ibèrica
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Vall de Vinaixa
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Tossals d’Almatret i Riba-roja
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Aiguamolls calcaris amb mansega
Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati)
Obagues del riu Corb
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
Pinedes submediterrànies de pinassa
(Pinus nigra ssp. salzmanii)

Un exemple per demostrar l’absolut desinterès
de la Generalitat
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs.
Superfície 21,2 ha
Gestió preventiva:
• Avaluació i control de les actuacions
que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada
d’aigua tant superficial com freàtica.
(92D0)
• Depuració dels efluents agroramaders,
urbans i industrials que s’aboquen a
l’hàbitat per tal de reduir l’aportació
de matèria orgànica i controlar l’excés
de nutrients. (92D0)
• Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
(141092D0)
Les Basses de Sucs i Alcarràs són
d’especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes
naturals de la zona on es localitzen,
a més de tenir les següents característiques:
• Xarxa Natura 2000 ES5130017 Basses
de Sucs i Alcarràs
• Inclusió com a ZEC, al Catàleg de zones humides codi 18003306 Pantà de
Suquets de Baix Oest, zona humida,
pantà de Suquets de Baix Est de codi
1421800, Data inclusió: 01/03/2001
Una de les dos basses de Sucs, el pantà
de Suquets de Baix Est, està totalment
seca a causa de la degradació que dura
des de fa molts anys i ignorada en la
proposta de ZEC, malgrat reconèixer en
les mesures proposades la necessitat del
manteniment de la làmina d’aigua, fet
que representa una autèntica barbaritat consentida per les institucions en
aquest espai natural i, malauradament,
en molts d’altres.
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Objectius de conservació per a les espècies d’interès comunitari presents als espais que es declaren ZEC
Nom espècie
Achondrostoma arcasii
(Rutilus arcasii)
Austropotamobius pallipes

Objectiu de conservació a la regió mediterrània
Mantenir la distribució actual coneguda

Barbastella barbastellus

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Barbus meridionalis

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Buxbaumia viridis

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Cerambyx cerdo

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Cobitis paludicola (taenia)

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Coenagrion mercuriale

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Cypripedium calceolus

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Emys orbicularis

Augmentar un 5% la distribució actual coneguda

Augmentar un 10% la distribució coneguda

Eriogaster catax

Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Euplagia quadripunctaria (Ca- Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
llimorpha quadripunctaria)
Euphydryas aurinia
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Graellsia isabelae

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Lucanus cervus

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Lutra lutra

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Mauremys leprosa

Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Miniopterus schreibersii

Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda

Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Oxygastra curtisii
Parachondrostoma miegii
(Chondrostoma toxostoma)
Petrocoptis pardoi (P. monsciciana)
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Rosalia alpina
Vella aspera (Boleum asperum)
Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana

Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda dins de la conca de l'Ebre
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda

Impossibilitat de portar a terme
la proposta de les ZEC per part
del govern

El govern de la Generalitat fa únicament
una tramitació formal, amb l’objectiu de
complir sobre el paper les seves obligacions amb la normativa europea en matèria d’espais naturals que emana principalment de la directiva 92/43 d’Hàbitats.
Però resta palès i manifest l’interès del
govern d’incomplir la proposta de les
ZEC que ell mateix aprova, la principal
mostra de la voluntat d’incompliment
són les 132 mesures de conservació proposades, sense que en tota la documentació d’aprovació s’inclogui cap valoració
econòmica del cost de les mesures proposades i els terminis i calendari progressiu
d’aplicació, la qual cosa suposa la vulneració absoluta de la directiva d’Hàbitats,
atenent el seu articulat:
Directiva 92/43/CEE. Article 6.2. Els Estats
membres adoptaran les mesures apropiades per evitar, a les Zones Especials de
Conservació, el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats d’espècies,
així com les alteracions que repercuteixin
en les espècies que hagin motivat la designació de les zones, en la mesura que
aquestes alteracions puguin tenir un
efecte apreciable pel que fa als objectius
d’aquesta Directiva.
Per tant resta clara l’obligatorietat de la
Directiva que exigeix als estats adoptar
totes les mesures necessàries per evitar
la degradació, i millorar l’estat dels hàbitats i les espècies, obligació impossible de
complir si no es preveu la inversió que ho
faci possible. Ras i curt, les ZEC de l’àmbit
mediterrani presentat pel govern són un
autèntic frau i una fal·làcia política.

Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual
coneguda
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Mantenir la distribució actual coneguda

Vessant sud del Montroig.
Un espai sec.
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Visitants a l’entrada del pavelló de Fira de Lleida on es va celebrar Fira Natura.
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FIRA NATURA va celebrar la setzena
edició els dies 7, 8 i 9 de març al Pavelló 4 del recinte firal dels Camps Elisis
de Lleida, i va esdevenir novament un
espai de trobada entre professionals
del sector ecològic i visitants interessats en tot el que fa referència al medi
ambient i la qualitat de vida. L’acte
inaugural el va encapçalar Manolo
Tomàs, representant de la Plataforma
per la Defensa de l’Ebre. Amb tot, Fira
Natura continua consolidant-se com
la segona fira del sector mediambiental més important de Catalunya i una
de les principals referents a nivell peninsular.
Expositors
Fira Natura va aplegar en els seus estands
un total de 131 expositors. Aquesta xifra
va permetre al certamen donar cabuda a
tots els sectors relacionats amb el medi
ambient: alimentació biològica i productors ecològics, ONGs, artesania, bioconstrucció, gestió ambiental, salut i higiene, llibres, tèxtil i calçat, etc. A més, en
aquesta edició s’amplià el sector dedicat
al turisme rural i el sector d’alimentació

ecològica.
Dins
d’aquest darrer cal
destacar els productors de vins i de formatges. També cal
remarcar l’ampliació
d’expositors
a
l’exterior de la Fira,
un total de 15 expositors, el doble
respecte de l’any anterior, fet que fa més
dinàmica i atractiva
l’entrada de la Fira.
Els 13000 visitants
van poder degustar
aliments de producció ecològica, assessorar-se sobre les
noves tendències en
gestió ambiental o
informar-se sobre les
diferents opcions de
turisme sostenible.
Els més petits també
van poder gaudir a
la zona de descans
d’un espai amb jocs

Taula d’inauguració de Fira Natura amb Manolo Tomàs, representant de la Plataforma per la Defensa de l’Ebre.

• • • • • • • • i n f o r m e• i n f o r m e• i n f o r m e• i n f o r m e• i n f o r m e• i n f o r m e• i n f o r m e• • • • • • • • • • • • • • • •
creatius i didàctics elaborats amb materials reciclats i no agressius.
Serveis i Activitats
A la XVI Fira Natura s’ha continuat oferint
els serveis de biorestaurant, ecobar, guarderia de gossos i ludoteca. També el dissabte, com cada any, es va realitzar el
mercat de fruita i verdura, espai gratuït
perquè els agricultors ofereixen els seus
productes de l’horta. El diumenge es va
portar a terme el mercat d’intercanvi amb
sis parades on la gent podia intercanviar
objectes de segona mà. A més, una de les
activitats pràctiques mes destacades va
ser el treball de la terra amb animals de tir.
Fira Natura també ha comptat amb un total de 30 activitats: conferències, tallers,
projeccions i 6 exposicions. Activitats que
es van dur a terme al mateix Pavelló 4, en
dos espais reservats per aquestes activitats, on van assistir 1.500 persones.
Enquestes als visitants
Un 84% dels visitants són de Ponent, tot
i que també en vénen d’altres indrets,
principalment de Barcelona. Un 46% no
havien vingut en les edicions anteriors, la
qual cosa indica que hem captat nous visitants sensibles.

Conclusions
Des dels seus inicis, Fira Natura pretén ser
un espai de sensibilització i conscienciació
envers l’ecologia i la qualitat de vida, el
gran nombre de públic visitant és un clar
indicador de la consolidació de Fira Natura, com a eina i espai d’informació pel que
fa al medi ambient i el consum responsable.

equip de voluntaris que treballa i fa possible Fira Natura any rere any. La celebració
de la setzena Fira Natura ens deixa una
sensació agradable d’haver complert els
nostres objectius i també d’agraïment envers tothom qui ha participat directament
o indirecta al certamen.

Les dades demostren que la XVI edició
de Fira Natura ha estat un èxit, tant en
nombre de visitants com en l’alt grau de
satisfacció dels participants. El nombre
de visitants continua creixent (gràcies al
2x1 en les entrades inclòs en la publicitat i en el catàleg d’activitats) i el nombre d’expositors que repeteixen també
augmenta. El 71% dels expositors volen
tornar a participar en la propera edició i
el 79% dels expositors han rendibilitzat
la inversió. Els propers objectius de la Fira
són continuar creixent, seguir innovant
en matèria de medi ambient, i sensibilitzar i conscienciar tota la població.
Des dels seus inicis, Fira Natura ha intentat ser un model de cooperació, promovent valors com la solidaritat i l’altruisme,
per aquest motiu, l’esdeveniment es continua gestionant a través d’un nombrós
Imatge de l’interior de Fira Natura.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1- Mercat d’intercanvi d’articles de segona mà
2- Tast d’oli ecològic
3- Mostra pràctica de tracció animal
4- Conferència
5- Voluntaris i voluntàries de Fira Natura
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Presentació de la Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya a La Pedrera de Barcelona el dia 2 de juny de 2014.
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IPCENA es va iniciar en l’edició de
guies de natura l’any 1999 quan va
treure al carrer la Guia per conèixer
la natura de les comarques de Lleida
i la Franja. Una guia completa quant a
continguts, manejable en la seva mida
de butxaca i il·lustrada amb dibuixos
en blanc i negre. Uns anys més tard
però, IPCENA va sentir la necessitat de
millorar la guia posant-hi color i ampliant els seus continguts, així va ser
que el 2011 es va editar la nova Guia
Pràctica per conèixer la natura de les
terres de Lleida i d’Osca.
I amb l’experiència que s’anava adquirint
en l’edició de guies, i veient que mancava
en el territori català una guia de natura
que recopilés totes les temàtiques, IPCE-

NA es va animar a crear una tercera guia.
Així doncs, després de tres anys treballant-hi, des del 2 de juny que ja tenim
a les nostres mans la Guia pràctica per
conèixer la natura de Catalunya.
Catalogada com la primera guia per
conèixer la natura del nostre país, consta
de 575 pàgines en què han col·laborat 30
experts per conformar els diferents apartats, i té gairebé 1600 il·lustracions a tot
color en què han treballat 11 dibuixants.
Els continguts de la Guia abasten tots
els temes d’interès per conèixer i interpretar la natura i els paisatges de Catalunya, fent més èmfasi en aquells grups
i temàtiques que desperten més atracció:
ocells, papallones, orquídies, qualitat dels
rius, arbres i arbustos més significatius,

“La seva edició i difusió, vol esdevenir
una eina de suport per als ja introduïts
en el medi natural i un referent per
aquells que no tinguin coneixements
previs en la matèria” (La Mañana)

“Un advertiment, però: aquesta guia
pot generar addicció per la natura, i
per gaudir-ne i preservar-la” (El Punt
Avui)
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etc. Tot procurant trobar l’equilibri entre
el rigor científic i el contingut didàctic i,
necessàriament, sintètic del text. També
inclou informació il·lustrada dels principals grups botànics, faunístics i micològics, així com també geologia i paleontologia (fòssils), informació sobre tots els
Espais Naturals Protegits de Catalunya, i
fitxes amb rutes i itineraris per descobrir
espais de gran valor natural i paisatgístic
del país.

Presentació de la Guia a
la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus el
dia 3 de juny de 2014.

A fi de fer-ne la màxima difusió, a banda
dels nostres contactes i de les xarxes socials, també s’han fet presentacions de la
Guia arreu de Catalunya. Es va començar
fent una presentació a cada demarcació
i, atès l’èxit, entitats, col·lectius i particulars s’han interessat en que anem a
fer la presentació de la Guia in situ. Per
tant, després del període estival, en tots
aquells llocs que ens ho sol·licitin i estigui
a l’abast de les nostres possibilitats anirem a fer la presentació de la Guia.

Roda de premsa el dia
2 de juny de 2014 a la
seu de l’ICHN de Barcelona .

A continuació detallem les 4 presentacions més representatives que es van fer
durant el mes de juny, i on es va fer una
roda de premsa prèvia a l’acte:
•

•

•

Dilluns 2 de juny, es va presentar a la
Sala Gaudí de la Pedrera de Barcelona. L’obertura de l’acte fou a càrrec
de Miquel Raga, director de l’Àrea
de Territori i Medi Ambient de la
Fundació Catalunya-La Pedrera. Acte
seguit, en Josep Germain, de l’ICHN,
va donar una conferència titulada
“Apassionats per la natura. L’estudi
i la protecció de la natura a Catalunya”. El tancament de l’acte fou a
càrrec de Joan Maluquer com a coordinador tècnic i de Joan Vàzquez,
responsable de la direcció de l’obra, i
va moderar l’acte Cristina Moncunill,
membre d’IPCENA. L’acollida va ser
molt satisfactòria ja que van assistir-hi
un centenar de persones.
Dimarts 3 de juny, es va presentar a
la Biblioteca Central Xavier Amorós de
Reus. L’obertura de l’acte fou a càrrec
d’Andreu Escolà, president del GEPEC-EdC, i la benvinguda de l’obra la
va fer en Jordi Blay, professor del Departament de Geografia de la URV. A
continuació la conferència d’en Josep
Germain i el tancament de l’acte per
Joan Maluquer i Joan Vàzquez.
Divendres 6 de juny, es va presentar
a Sala Jaume Magre de Lleida, amb

Presentació de la Guia a
la Facultat de Lletres de
la UdG el dia 10 de juny
de 2014.
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•

la participació de Joan Vàzquez, Joan
Maluquer, Antoni Rodríguez, Cristina
Moncunill, Silverio Cerradelo i Josep
Germain.

coordinador tècnic de la guia, i Joan
Vàzquez, secretari general d’IPCENA.
En total es va comptabilitzar una cinquantena d’assistents.

Dimarts 10 de juny, es va presentar
a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. L’acte va comptar
amb les intervencions d’Emma Soy, de
l’Associació de Naturalistes de GironaEdC, Josep Vila, professor de Geografia de la UdG, i Josep Germain, de
l’ICHN, ens va donar una magnífica
conferència sobre la història del món
naturalista a Catalunya. Finalment,
van tancar l’acte Joan Maluquer,

Només ens queda animar-vos a obtenir-la,
ja sabeu que hi ha un exemplar gratuït per
cada soci i sòcia si el veniu a buscar a la
seu d’IPCENA. Si voleu adquirir-ne més, o
bé ho podeu fer al local d’IPCENA o bé a
les llibreries, cases rurals i punts de venda.
Són 7000 exemplars els que s’han imprès
ia dia d’avui la meitat ja estan repartits
arreu de Catalunya.
Correu i no us quedeu sense!
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Fotografia de l’abocament de purins captada del Canal Auxiliar d’Urgell a l’alçada del km. 83 de la carretera N-240 de Lleida a
Juneda.

n · 51

El divendres 11 d’abril de 2014 a 2/4 de
8 del mati vàrem observar uns indicis del
que podia ser un gran abocament de purins. L’abocament es va fer al Canal Auxiliar d’Urgell a l’alçada del km 83 de la carretera N-240 de Lleida a Juneda. Per les
característiques calculem que es va poder
abocar una gran fossa durant la nit que
podria superar els 200 m3.
El mateix matí exigíem al responsable de
l’ACA a Lleida, en aplicació de les seves
competències i funcions, que iniciés les accions necessàries contra els responsables.
Atesa la proximitat d’algunes granges no
hauria de ser difícil saber-ne la procedència estant localitzat el punt d’entrada a
prop de Juneda.
Ràpidament i quasi de forma coordinada
i, sospitosament, conjunta, la Casa Canal
i l’ACA a Barcelona emetien una nota de
premsa en què donaven la seva versió
particular: que la setmana anterior havien
netejat les algues del terra i les parets del
canal i que durant el dia anterior havien
obert el canal i l’aigua havia arrossegat les
algues produint l’escuma per l’efecte de la
matèria orgànica.

Aquest argument resulta del tot fals i
irreal perquè les algues al ser arrencades
s’haurien d’haver tret del canal, ja que
del contrari hauria de ser considerat un
abocament. Tot i així, és impossible que
l’efecte produït a 2/4 de 8 del mati de divendres fos un mantell d’escuma cobrint
tot el canal.
Cal tenir present que el canal va obrir
comportes el dia abans del lamentable fet
per a cobrir les necessitats d’aigua de boca
de nombroses poblacions i també de rec,
per tant l’aigua va baixar pel canal durant
tot el dijous i va tenir molt de temps amb
la seva renovació continua d’arrossegar
les suposades algues. Si l’efecte de les algues fos permanent, com defensa la Casa
Canal, encara seria menys creïble que en
aquella hora hi hagués una quantitat tan
alta d’escuma i a les 10-11 del mati hagués quasi desaparegut l’escuma, restantne una quantitat mínima.
Com no creiem en aquest tipus de casualitats sinó en realitats, el que ha passat és
que hi ha hagut un abocament, presumiblement d’una explotació ramadera negli-

gent que contenia purí i productes abocats durant la nit per passar desapercebut
i no ser enxampat, per això a primera hora
de la matinada restava únicament l’últim
rastre de l’efecte del purí.
Preguntat un tècnic de medi ambient,
desprès de veure la foto que afegim en
aquest article, que es fill i viu al Pla d’Urgell
a prop del canal, ha comentat que tenint
en compte que cada any netegen les algues del canal aquesta escumera s’hagués
vist alguna altre vegada i això no ha estat
així. I que l’efecte de tanta escuma de cap
manera es atribuïble a les algues.
IPCENA demanarà davant de l’ACA, que
augmenti la vigilància i el control de les
zones susceptibles d’abocaments i obri
una investigació que aclareixi la realitat
d’aquest fet.
També demanarà al Departament
d’Agricultura que impulsi un pla realista,
que plantegi solucions a l’actual situació
de col·lapse del sector porcí, explorant
nous mètodes en la gestió de les dejeccions ramaderes i en el sistema de granges.

• • • • • • • • • • • • 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• • • • • • • • • • • • •
Un any més IPCENA ha volgut reivindicar
amb una acció directa el Dia Mundial del
Medi Ambient. Aquest any, les companyes, companys i simpatitzants de l’entitat
vam recórrer els carrers de Lleida fins a
la seu de la Subdelegació del Govern
on vam estendre una pancarta a favor
d’incrementar el cabal del riu Segre al seu
pas per la ciutat de Lleida fins assolir un
cabal ecològic de 14-18 m3/s (tal i com
s’havia pactat amb la Paeria, encara que
l’alcalde Àngel Ros hagi girat l’esquena a
la ciutadania acceptant un cabal inferior),
i vam llegir el manifest on s’exposen les
raons pertinents. Després de la lectura
del manifest i de les preguntes dels diferents periodistes, ens vàrem dirigir a la
Paeria on es va tornar a estendre la pancarta i es va cantar algun lema referent a
l’alcalde i el seu poc interès en recuperar
el cabal ecològic del riu, com ara “Volem
el Segre viu amb aigua al riu!”.
Val a dir que a part de la gent present
que estàvem allí, un grup d’alumnes de
segon curs del grau d’Educació primària
de la UdL van estar presents virtualment.
Aquests havien redactat un projecte sobre l’aigua, traient informació d’IPCENA
i Lleida Ambiental, així que el dia de la
presentació d’aquest coincidint amb
l’acte varen mostrar en un mapa l’enllaç
entre el grup d’alumnes del campus amb
la gent que ens manifestàvem davant de
les dues administracions.

Acte de protesta, el dia 5 de juny de 2014, davant de la Subdelegació del Govern de
Lleida per exigir un cabal ecològic del riu Segre.

Suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre

IPCENA va sumar-se el 30 de març a les
més de 15.000 persones que es van manifestar per la defensa del riu Ebre a Deltebre i Sant Jaume d’Enveja.
Va ser una gran acció que varen organitzar des de la Plataforma en Defensa del
Ebre i que ciutadania, col•lectius, entitats, animals... es varen sumar per donar
suport al treball que es fa des de la PDE
per preservar l’estat ecològic del riu.
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Participants de la 5a Capbussada per la defensa del riu Segre. Diumenge, 26 de gener de 2014.

Com ja sabeu, IPCENA forma part de
l’agrupació Lleida Ambiental, i des de
principi d’any hem realitzat les activitats
següents:
•

El diumenge 26 de gener, a les comportes de Pardinyes, es va dur a terme la 5a Capbussada per la defensa
del riu Segre.

•

En l’acte es va llegir el manifest en
defensa del riu Segre i els més valents/es es varen capbussar al riu
nedant fins a l’Illa dels ànecs, allí
varen estendre la pancarta amb el
lema “Volem el Segre viu amb aigua
al riu” i acte seguit els banyistes varen tornar a la llera del riu. Per ells
va haver-hi un refrigeri calent per tal
que es recuperessin de les aigües fredes del riu. Aquest acte és fa per a
denunciar l’estat deplorable en què
es troba el riu Segre per manca del
cabal ecològic.
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•

Al març en un article de premsa es
va donar a conèixer la resposta de
Lleida Ambiental davant de la decisió
que havien pres la CHE i l’alcalde el
24 de març en què imposen un ca-

bal ecològic pel riu Segre d’entre 3,5
i 5 m3. Per contra, Lleida Ambiental
d’acord amb la comunitat científica
considera necessari un cabal ecològic
d’entre 14 i 18 m3, mesura que, a
més, via moció va aprovar per unanimitat el ple de la Paeria. Davant
d’aquest incompliment de les autoritats institucionals, Lleida Ambiental
presentarà una denúncia davant la
Direcció general de
Medi Ambient de la
Comissió Europea
per incompliment
de la Directiva marc
del aigua.
• El
diumenge
27
d’abril, a les comportes de Pardinyes,
es va dur a terme la
Festa pel riu Segre,
enguany en coordinació amb Orvepard
(l’Organització
de
Veïns de Pardinyes).
Fou una jornada en
què es reivindicà més
cabal pel riu Segre
sota el lema “Volem

el Segre viu i amb aigua al riu”. Va ser
un acte festiu i reivindicatiu en el què
hi van participar diferents entitats realitzant activitats conjuntes: una pedalada
popular, piragüisme, graffiti, grallers i
ball de gegants. Al migdia i per a finalitzar l’acte es va llegir el manifest “Per la
dignitat del Segre: el riu més llarg dels
Països Catalans que està patint una sobreexplotació abusiva”.

Festa del riu Segre. Diumenge, 27 d’abril de 2014.
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Vista de l’escorxador de Navès.

En l’anterior Paratges informàvem del presumpte tracte de favor que des de l’ACA
s’estava dispensant als responsables de
l’escorxador a l’autoritzar l’abocament
d’aigües residuals de forma directa
deixant-les lliscar pel vessant de la serra
fins a la llera de la Riera de l’Hospital,
riera que es troba entre el Solsonès i el
Berguedà i protegida per la Directiva Marc
de l’Aigua. Aquest tipus d’abocament, al
qual IPCENA i una plataforma veïnal ens
oposem legalment, viola tots els principis de precaució i salubritat ambiental.
Ara l’Agència de Salut Pública de Catalunya va ordenar a principis de maig el
tancament cautelar de les línies de sacrifici de l’escorxador intercomarcal del
Solsonès-Berguedà, ubicat al municipi
de Navès, fins que se solucionin algunes
de les deficiències higienicosanitàries de
l’equipament que es van detectar després
de vàries inspeccions a les instal·lacions.
De moment la quinzena de persones que
treballen directament a les instal·lacions
han estat acomiadades.
Un escorxador subvencionat en
una quarta part del seu cost

El 5 de juny del 2002, la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat va
aprovar i concedir una subvenció de
619.000 euros a l’empresa promotora
de l’escorxador intercomarcal BerguedàSolsonès que s’estàva construint a Navès,
segons va informar el llavors conseller del
departament, Josep Grau, en resposta a
una pregunta parlamentària. Ara, a més
dels conflictes ambientals i econòmics,
tanquen l’escorxador cautelarment per
incompliments sanitaris reiterats, fet que
representa una clar exemple de com es
llencen els diners públics sense que ningú
no n’assumeixi responsabilitats.
Medi Ambient tanca Pet Food de
Ribera d’Ondara

El Departament de Territori ha decidit
tancar cautelarment la indústria Pet Food
Ingredients SL a partir del greu accident
ocorregut arran d’una inspecció del Seprona el 4 de juny que investigava presumptes infraccions ambientals per part
de l’empresa ubicada al municipi segarrenc de Ribera d’Ondara i dedicada al
transport i tractament de residus animals.

En el moment del fets, quan la policia i
varis treballadors es disposaven a obrir un
dipòsit que contenia residus animals, es va
produir per la descompressió de la fossa
una fuita de sulfur d’hidrogen, causant un
treballador intoxicat greu i tres de lleus,
un d’ells un membre del Seprona. Es dona
la circumstància que les entitats ecologistes de la Segarra i IPCENA porten anys demanant el tancament de la indústria pel
greu impacte ambiental que provoca.
El propietari condemnat per delicte ecològic

Després d’abandonar Sant Boi de LlobreEl
màxim responsable del grup empresarial
Proteínas y Grasas Gimeno va ser condemnat l’any 2003 a dos anys de presó
i d’inhabilitació per a realitzar activitats
industrials dins el ram de la transformació
càrnia, a més de pagar una considerable
multa, com a autor d’un delicte ecològic per realitzar abocaments nocturns
d’aigües residuals sense depurar a l’Estany
del Remolar, situat dins de la Reserva Natural del Delta del Llobregat.
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Vista del sector oest de la ZEPA de Plans de Sió.
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A començaments de maig, davant del
projecte d’una planta industrial de compostatge enmig de la ZEPA de Plans de
Sió al municipi urgellenc d’Ossó de Sió,
el Grup per la Defensa del Medi Natural
de la Segarra, una recent creada plataforma veïnal i IPCENA, vam presentar
al·legacions al projecte al considerar que
el projecte que pretén desenvolupar-se
aportant residus orgànics procedens de
granges avícoles i porcines podria portar
material d’explotacions ramaderes pròpies o d’altres empreses en què el titular
n’és soci, i al ser soci de la Corporació
Agrícola de Guissona es podrien derivar
residus de totes les seves granjes més o
menys properes. El projecte fa una previsió de 13.310 tonelades/any de residus
orgànics (21.500 m3 any de sòlids i 2.150
m3 any de líquids) i preveu construir una
bassa de 500 m3 de capacitat. La previsió
de compost a l’any que fa l’empresa és

de 5324 tonelades destinat a jardineria i/o
agricultura.
Els Plans de Sió és un PEIN que està dins
la Xarxa Natura 2000: LIC ES5130036 i
ZEPA ES0000478. Atenent que el terreny
afectat és sòl rústic no urbanitzable i de
protecció especial, el projecte requereix
resolució vinculant de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Amb tot, considerem que la normativa ambiental i territorial no permet fer
aquestes instalacions industrials dins
d’aquest espai natural. És el cas del Pla territorial de Ponent que no permet la construcció si no es pel supòsit de millorar les
condicions naturals de l’espai. Article 2.6,
Sòl de protecció especial: regulació 1. El
sòl de protecció especial haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i amb
aquesta finalitat serà classificat com a sòl

no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors
o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert
mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. En
els sòls de protecció especial determinats
pel Pla s’hi aplicarà el règim que estableix
aquest article.
Per tant, entenem que aquest projecte
s’ha de considerar incompatible amb els
objectius dels espais protegits que van
mes enllà dels sòls de protecció especial
en incloure projectes sempre compatibles
amb la preservació dels sòls per ser aquest
el que preserva els valors que han justificat la seva protecció.

PUBLICITAT IMPREMPTA
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IPCENA ha denunciat a l’empresa Sorigué davant del Medi Natural per actuar
de forma negligent destruint un espai
natural de caràcter estèpic. Desprès de la
crisi de la construcció, Sorigué va decidir
invertir en la compra de terrenys agrícoles amb la finalitat de treure rendiment
a bona part del seu parc de maquinaria
i invertir en un sector l’agrícola, sobre el
qual s’ha abocat també l’especulació en
terres i aliments, convertint-se en una inversió més segura.
En concret l’empresa Lleidatana de construcció Sorigué, ha roturat part d’un
hàbitat prioritari d’unes 3 hectàrees, en
uns terrenys naturals principalment colonitzats per plantes de caràcter gipsòfil,
pertanyents als municipis de la Sentiu de
Sió i Balaguer, en concret en una finca
coneguda amb el nom de Sant Jordi de
Muller.
L’empresa, ha utilitzat maquinaria pesada d’obres públiques en la roturació i explanació, que ha provocat la destrucció
d’un hàbitat prioritari (Vegetació gipsícola ibèrica HIC1520).
En aquest espai es troben especies de la
flora protegides en situació de vulnerabilitat, com la Linaria oblongifolia subsp.

Efecte de la roturació i destrucció per part de l’empresa Sorigué d’una comunitat de
plantes gipsòfiles.
Aragonensis, espècie de flora amb qualificació de vulnerable inclosa al Decret
172/2008, de 26 d’agost de flora amenaçada de Catalunya.

ris requeriments de paralització per part
de Medi Natural, l’empresa va continuar
la transformació i destrucció d’un hàbitat
natural extraordinàriament singular classificat per aquest motiu com a prioritari.

Resulta lamentable la prepotència amb la
que va actuar l’empresa, on tot i tenir va-
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La Casa Terradellas i el grup ROS-ROCA
han construit 3 nuclis de 21 granges cadascun amb una capacitat total de 20.400
porcs.
El projecte s’ha realitzat dins del terme
municipal d’Oliola (Noguera) i en mig de
l’espai LIC/ZEPA Valls del Sió - Llobregós.
IPCENA va presentar al·legacions el 17 de
maig de 2012 per considerar que el major

macro-projecte de granges de les comarques de Lleida i Catalunya era del tot incompatible amb un espai natural. Malauradament, aquestes al·legacions van ser
rebutjades per la Generalitat.
Actualment, els promotors volen presentar una ampliació de la capacitat fins a
7.200 porcs per nucli. L’interès d’aquestes
dues multinacionals catalanes és arribar
als 30.000 porcs al Bosc del Siscar, una

extensíssima finca del municipi d’Oliola
propietat de ROS-ROCA, des de la qual
se subministraria matèria primera a Casa
Tarradellas .
Des d’IPCENA considerem que el projecte
no és compatible amb la gestió de l’espai
natural. Per la qual cosa, estem estudiant
la presentació de noves denuncies a altres
instàncies per tal d’evitar futures ampliacions.
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Fotografia captada des d’Hostal Roig cap a la Vall del Barcedana. A llevant, Montsec de Rúbies. A Ponent, Montsec d’Ares. Al
centre, Congost de Terradets.
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L’ajuntament de Gavet de la Conca va
aprovar el 9 d’abril, inicialment a l’espera
de la resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, la construcció
d’una explotació porcina situada a l’Hostal
Roig al Pallars Jussà.

mativa d’espais de protecció especial pel
que fa a l’avaluació d’Impacte Ambiental
entre d’altres.

en risc de desaparèixer en aquesta zona
que es caracteritza per viure en aigües pures, no tolerant la contaminació.

Risc de contaminació de la capçalera del riu Boix

IPCENA, Depana i un grup de veïns
hem presentat al·legacions davant de
l’ajuntament i la Comissió d’Urbanisme a
Lleida. El projecte es vol ubicar en el lloc
conegut com l’Hostal Roig, al Montsec de
Rúbies, a la capçalera del riu Boix, punt
en el que limiten les comarques del Pallars Jussà i la Noguera i els municipis de
Vilanova de Meià i Gavet de la Conca. El
projecte consisteix en la construcció de
dues granges de 696,96 m2, un dipòsit
metàl·lic d’aigua, una canonada de la font
al dipòsit i del dipòsit a les naus i una tanca perimètrica.

El massís del Montsec és de natura calcària, roca que es caracteritza per estar
afectada pel fenomen de la carstificació,
element de trencament i fissurament que
facilita especialment l’escolament ràpid al
subsòl de les aigües o productes líquids de
superfície.

A més, el projecte parla de prendre uns
4.000.000 /l d’aigua d’una font que es
troba a l’altre costat d’on es vol construir la granja. Considerem que la font en
qüestió, a més de ser insuficient, forma
una zona humida per a la cria de diferents
amfibis, protegida per la pròpia legislació
com hem dit anteriorment. En aquest sentit, per les dades de què disposem, no ens
consta que l’esmentada font estigui registrada a nom del promotor de la granja i
per tant no disposaria de la corresponent
autorització ni de l’ACA ni de la CHE.

Hem pogut comprovar que, al Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, la parcel·la
en qüestió es troba inclosa com a sòl de
protecció especial de valor natural i de
connexió, i per tant li és aplicable la nor-

En el cas de les dues granges i utilitzant
dades del DARP, un porc d’engreix produeix durant els 5 mesos de vida un total de 1500 l de purí, a raó de 10l/purí/
dia, la qual cosa dóna un total anual de
4.500.000 l/purí per dos engreixades
anuals de 750 porcs. Cal tenir present que
molt a prop es troba la capçalera del riu
Boix, el qual està dins del PEIN i la Xarxa
Natura del Montsec, aquest riu conté una
població relicta de tritó del Pirineu (Calotriton asper), espècie d’amfibi protegida

Per tot l’exposat, demanem: que el projecte sigui anul·lat per la més que defectuosa tramitació de l’expedient, considerant
nul·la l’autorització inicial que ha realitzat
l’ajuntament de Gavet de la Conca en no
tenir en compte els aspectes i criteris tècnics i legals.
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Obres de substitució de la Quarta Sèquia del Canal d’Urgell al municipi de Les Borges Blanques que ha comportat la destrucció
total de les arbredes de La Banqueta.
L’associació La Banqueta conjuntament
amb l’Ateneu Popular Garriguenc, el Centre Excursionista Borges-Garrigues i IPCENA, vam presentar el 21 de febrer un document de queixa davant de l’ajuntament
de Les Borges Blanques per les obres destructores de la Banqueta que havia realitzat la Casa Canal sense disposar de cap
llicència.
La finalitat d’aquest document va ser defensar les banquetes arbrades com a patrimoni paisatgístic, cultural i turístic de les
nostres contrades, i denunciar les obres
que a començament d’any la Comunitat
General de Regants del Canal d’Urgell
(CGRCU) va efectuar amb la construcció
d’una nova llera de formigó armat que va
suposar l’arrencada de tots els arbres en
un tram de 300 metres aigües amunt dels
9 salts.

Ens tocarà ser valents i constants

El passat 16 de juny una representació de
la Plataforma en defensa de les Banquetes
Arbrades es vam reunir amb l’alcalde de
Les Borges Blanques i amb d’altres representants municipals. Enric Mir va informar
que gràcies a la mediació de la Diputació
de Lleida s’ha assolit un principi d’acord
entre la Casa Canal i l’ajuntament que
preveu la retirada del recurs contenciós
judicial per part de la CGRCU contra la
declaració que va fer el consistori al 2002
de les banquetes de la 4a sèquia com a
Bé Cultural d’Interès Local, sempre i quant
la CGRCU pugui continuar les obres de
construcció d’una nova llera a Les Borges
Blanques la propera tardor. Ens ho sembla
o és una amenaza directa?

Referent a les mesures correctores de
l’impacte ambiental, sembla ser que els
representants de la CGRCU es van comprometre a plantar arbres al tram afectat
i a intentar reduir l’afectació a l’arbrat en
properes actuacions. No obstant això, preveuen continuar amb les obres de substitució de les lleres tradicionals revestides
amb formigó gunitat per aquestes noves
lleres de formigó armat cosa què suposarà
l’eliminació de la major part de l’arbrat de
les banquetes i un impacte paisatgístic
irrecuperable.
Cal fer una campanya de difusió sobre
la problemática i organitzar una sèrie
d’actes que permetin sensibilitzar la societat i aconseguir sumar esforços per tal de
conservar aquest espai tant estimat de les
nostres contrades.
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Carta oberta als
diputats i diputades del Parlament de Catalunya en relació
al projecte de
BulliFoundation

El Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus,
com a principal instrument d’ordenació
del territori de l’espai protegit i de
l’aprofitament dels seus recursos, permet
un creixement del 20% segons el ja consolidat. El nou projecte que es vol tramitar al parlament pretén un creixement del
350%.
És evident que la Cala Montjoi de Roses,
ubicació d’El Bulli, és una zona molt rica
en patrimoni natural i per això les administracions de tots nivells han volgut protegir, conservar i restaurar els seus valors
geològics, botànics, faunístics, ecològics i
culturals. Actualment a l’estiu aquest entorn pateix una hiperfreqüentació que ja
posa en entredit la conservació dels seus
valors. Pretendre fer un zona museística
en el Bulli implicaria un impacte encara

més elevat, injustificable des d’una perspectiva ambiental.
• S’ha
avaluat
el
precedent
d’excepcionalitat que constituiria la llei
proposada.
• S’ha tingut en compte que el Parlament decidiria sobre un projecte
d’interès públic de primer ordre, però
sense considerar el primer principi
de participació i democràcia, com és
l’exposició pública del projecte.
La IAEDEN-Salvem l’Empordà considera
que ElBulliFoundation és un projecte de
gran interès pel país, però en una ubicació
errònia. Considerem que el nucli de Roses
podria molt ben acollir aquest projecte,
beneficiant el municipi, la comarca i el
país, sense posar en més risc el patrimoni
natural del Parc Natural de Cap de Creus.

Oposició ecologista al “BCN World”

•
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•
Rebutgem el projecte de Bcn World pels
següents motius:
•

Un macro complex turístic d’aquestes
dimensions no fa més que reafirmar el
model de desenvolupament que ens
ha portat a la situació socioeconòmica actual. Invertir en la indústria turística basada en el consumisme, el tu-

•

risme de masses, l’oci fonamentat en
el cartró-pedra i la ludopatia, no ens
traurà del forat on estem immersos.
Bcn World no representarà el turisme
familiar, sinó consumisme.
Dir que Bcn World ja neix amb
l’avantatge que disposa dels terrenys
preparats, és un insult als nombrosos
afectats per les expropiacions que

permeteren la construcció de Port
Aventura i la usurpació en nom de
l’interès públic dels terrenys. Treure
les castanyes del foc a “la Caixa”,
que es va estavellar amb les promocions immobiliàries i els golfs projectats a la zona, és del tot insolidari i
frega la prevaricació.
L’impacte que el Bcn World generaria
sobre l’Espai d’Interès Natural de la
Sèquia Major seria notable. El Cap de
Salou constitueix un espai litoral d’alt
valor al litoral tarragoní, que permet
la connexió natural entre l’interior del
Camp i el litoral. La Generalitat falseja la informació quan assegura que
aquesta àrea ja està completament
urbanitzada, només cal veure una fotografia aèria.
El grau de confiança que genera
l’inversor del Bcn World, el grup Veremonte de l’especulador Enrique
Bañuelos, és absolutament nul. La
bombolla immobiliària i els nyaps
financers que Bañuelos generà en
zones com el País Valencià o països
d’Iberoamèrica, amb la complicitat
de governs especuladors i destructors del territori, fa que no se n’esperi
res de bo al Camp de Tarragona.
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Més de 70 entitats, col·legis professionals
i universitats demanen un canvi de polítiques per aturar el deteriorament del patrimoni natural català.
Els experts van posar de manifest, en una
jornada celebrada el dissabte 29 de març
a l’IEC, la degradació d’elements importants del patrimoni natural del país.
El patrimoni natural constitueix un component essencial de la identitat de Catalunya, de la salut del territori i de la societat, i una font de serveis i oportunitats,
de llocs de treball i d’activitat econòmica.
Tot i això, les retallades del pressupost
destinat a la gestió del medi natural,
l’incompliment d’obligacions i disposicions legals o el desmantellament de les
polítiques de conservació del patrimoni
natural, entre d’altres, han portat Catalunya a una situació insòlita: si, fa vint
anys, Catalunya destacava en positiu en
el context espanyol quant a les polítiques
de conservació del patrimoni natural, ara
és a la cua en aspectes com el normatiu,
la planificació i gestió i el compliment de
la normativa vigent.

El resultat: en els darrers anys, s’han
perdut o degradat fortament elements
importants del patrimoni natural del nostre país. En són un exemple la pèrdua
d’ocells d’hàbitats esteparis, del corall en
els hàbitats marins o la gestió dels Parcs
Naturals. Els impactes en el medi natural
han provocat, també, impactes negatius
econòmics i socials, a més d’una pèrdua
d’oportunitats de futur per a les poblacions locals més vinculades.

quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural;
concentrar, per raons de coherència i eficàcia, les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural en un sol
departament del Govern de la Catalunya.
D’aquesta manera, l’acció política sobre el
patrimoni natural es podria coordinar millor amb les diferents polítiques sectorials
que incideixen sobre aquest patrimoni i
que, sovint, se’n beneficien.

Malgrat la difícil situació econòmica actual, però, la situació es pot reconduir:
s’han d’aturar i corregir amb urgència les
polítiques que menen al deteriorament
del patrimoni natural del país, perquè això
no suposi una debilitat per al país que volem i les generacions que vindran.

La Declaració es va presentar dissabte passat, 29 de març, a l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc de la jornada «La conservació del patrimoni natural de Catalunya,
problemàtica, anàlisi i oportunitats». En la
jornada, a la qual van assistir-hi cent-trenta experts i representants d’entitats, van
presentar-se deu ponències que van servir
per analitzar els reptes de la conservació
de deu àmbits clau del patrimoni natural
de Catalunya. Per mitjà d’exemples, es
van posar de manifest els efectes negatius que han tingut el retrocés de les polítiques de conservació del medi natural,
especialment la forta retallada de recursos econòmics i d’equips humans que s’hi
destinaven.

És el que reclamen una setantena
d’entitats naturalistes i ecologistes, universitats i col·legis professionals, que per
primera vegada s’han unit en defensa del
patrimoni natural. Junts, han elaborat la
Declaració a favor del patrimoni natural
de Catalunya, que exigeix, entre d’altres
coses, que s’aturi el desmantellament de
les polítiques de conservació del patrimoni natural; que es mantinguin o recuperin,
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sector energètic (98%)
• Sí a l’opció de referèndum vinculant
per a les ILPs (96,7%)
• No al projecte de BCN World (73,9%)
• Sí a la gestió directa del servei d’aigua
a la ciutat de Lleida (90,5%)
• No a la la línia de Molt Alta Tensió
(MAT) de 400 Kv (85,3%)
• No al projecte de pedrera al municipi
de l’Argentera (92,4%)
Incidències

Taula del Multireferèndum a la plaça l’Ereta de Lleida.

Com ja sabeu, IPCENA va estar col.laborant dintre de l’Assemblea en Defensa
dels Serveis Públics (ADSP) el Multireferèndum a Lleida. Aquesta era una convocatòria democràtica ciutadana sobre
diverses qüestions d’interès públic.

a Catalunya. A més, una taula virtual de
vot electrònic va garantir la participació al
conjunt de la població. El número total de
votants ha estat de 37.495 en les preguntes generals i els resultats mostren com a
opcions àmpliament majoritàries les postures de tots els grups promotors.

Valoració i resultats

Entre el 17 i el 25 de maig, Multireferèndum va instal•lar 271 taules de votació en
les quals hi van treballar 1.210 persones
voluntàries. Així es va aconseguir el vot
presencial a 120 localitats i 32 comarques

n · 50

• Sí a una agricultura sense transgènics
(91,5%)
• Sí a deixar de pagar el deute i els interessos que la ciutadania consideri
il·legítims (93,1%)
• Sí al control democràtic directe sobre el

Com és sabut, la Junta Electoral Central va demanar, amb només 4 dies
d’antelació, a Multireferèndum que
s’abstingués de tirar-lo endavant durant
els dies 24 i 25 de maig per tal de no entorpir el procés de les eleccions europees.
Tot i això vam presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Suprem i la suspensió cautelar de l’acord
de la Junta, considerant que vulnera els
nostres drets polítics de manifestació, reunió i participació.
Quant a la pregunta local de Lleida:
Voleu que el servei d’abastament
d’aigua de Lleida sigui gestionat
directament per l’Ajuntament?

Es van aconseguir un total de 2.338 vots.
Dels quals: 2.108 van ser a favor de la remunicipalització de l’aigua, 159 en contra, 57 en blanc i 14 nuls. Després dels
resultats aconseguits, des de l’ADSP es va
exigir a la Paeria que escolti la ciutadania.
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Assemblea
d’IPCENA
Com cada any IPCENA, va convocar els
socis a l’Assemblea General el dissabte
14 de juny al local del carrer Jaume I el
Conqueridor.
12 socis/es vam compartir un espai de
comunicació tot tractant l’ordre del dia
presentat. Des d’IPCENA agraïm a tots
els assistents el diàleg per fer créixer
l’entitat, compartir els projectes i les
experiències viscudes i proposar-ne de
noves, reflexionar sobre l’estat del medi
ambient i conèixer-nos mútuament.

Federació
d’Ecologistes
de Catalunya
Amb el que va d’any, la Federació
d’ecologistes de Catalunya (EdC) ha fet
dues trobades. La primera realitzada el
passat 5 d’abril, amb l’objectiu d’activar
la federació i assumir tasques per tal de
preparar l’assemblea. Després d’un matí
intens de feina tot l’equip cohesionat va
compartir el temps en un dinar formidable que va organitzar l’entitat Plataforma
Aintiincineradora de la Vall del Ges i una
passejada per l’indret.
I en poc més d’un mes, les diferents entitats que formen part de la federació van
haver de treballar els punts que es varen

Objecció
fiscal

marcar, perquè el dia 24 de maig, al mateix lloc, va tenir lloc l’assemblea i es van
tocar temes per tal d’enfortir les sinergies
entre entitats ecologistes del territori i així
crear una federació més forta. D’aquesta

manera es podrà donar suport amb més
energia i eficàcia a les lluites en defensa
del nostre territori. Una de les tasques immediates a treballar conjuntament com a
EdC és la problemàtica de les zones ZEC.

Ens va agradar molt la següent frase
per obrir la campanya d’aquest any per
l’objecció fiscal a la despesa militar:
“Imagina’t que hi ha una guerra i que
ningú no hi va”. I és que segons la web
del Servei d’Informació de l’Objecció
Fiscal (objecciofiscal.org), diàriament
45,27 milions d’euros es destinen a
mantenir l’estructura militar. Ho trobem vergonyós, per això portem anys
promovent que la ciutadania desarmi
els seus impostos realitzant aquest petit i fàcil pas en la seva declaració de
la renda.

Així, que agraïm a les 13 persones que
han fet l’objecció fiscal a la despesa
militar enguany i ho han destinat a IPCENA com a entitat que treballa per la
pau al món i els drets humans. Gràcies
a totes elles, i esperem que el proper
any siguem més!
És una manera de decidir què fem amb
part dels nostres impostos!
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Preparant els
25 anys
d’IPCENA

Al Gener del 2015 IPCENA farà 25 anys
que existeix, 25 anys plens d’històries
anècdotes i sobretot realitats de tota
mena. IPCENA des dels seus començaments fins ara ha estat una entitat incomoda pels sectors especuladors de tota
mena i alhora un aliat infatigable per tots
els projectes amics de la natura, entitats
i persones que multitud de vegades ens
han trucat a la porta per demanar-nos suport. Són molts els projectes realitzats en
aquests anys i també són molts els espais
que ara mateix de no ser per l’empeny i
la il·lusió d’IPCENA malauradament ara no
existirien.
Per tot aixó i molt més, volem que l’any
2015 no passi desapercebut i celebrem
dignament els 25 anys d’IPCENA.
Què proposem
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En la darrera assemblea d’IPCENA es va
acordar constituir una comissió organitzadora del 25é aniversari, hi pot participar
tothom, proposant idees, cadascú a les
seves possibilitat, de ben segur que totes
i tots podem aportar el nostre granet de
sorra. La comissió la muntarem l’últim trimestre d’aquest any, ja que abans d’editar
el calendari del 2015 ja volem senyalitzarhi les activitats programades. De moment,
deixem l’estiu per agafar idees, de cara
al setembre posarem les idees en comú i
veurem que en traiem! S’accepten idees
de tot tipus, poder coneixeu algun artista en art, música, lectura... que vulgues

col·laborar; o vosaltres mateixos muntar
una pedalada, caminada, o bé taller de
cuina o salut, o una debat social... aneu
pensant com col·laborar!!!!
25 anys - 25 activitats

S’ha pensat en proposar el mateix numero d’activitats els anys realitzats per tant
toquen 2 activitats per mes excepte un
mes que seran tres.
Tipus d’activitats:
• 1 Exposició dels 25 anys d’Ipcena itinerant.
• 6 Xerrades sobre temes d’actualitat
ambiental, en diferents poblacions.
• 6 Projeccions ambientals.
• 3 Actes de cultura popular.
• 3 Accions de defensa ambiental.
• 4 Sortides per conèixer espais salvats
de la destrucció.
• 2 Accions per millorar un espai natural.
Aquesta nomes es una proposta que cal
donar-li vida i acabar-la de definir.
Totes aquestes activitat les podem fer
col·laborant amb altres entitats, de ven
segur que tothom coneixem entitats ho
persones i grups que poden col·laborar
en alguna de les activitats, agrairíem que
totes les propostes les trameteu al següent correu electrònic “educació @ipcena.org” o bé al tlf 973 26 37 93.
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Jornada de neteja
El passat 29 de març, juntament amb
l’entitat Trenca i Km0 Ponent, vàrem organitzar una jornada de neteja en un Espai
d’Interès Natural al terme d’Alfés. El motiu d’aquesta jornada fou sensibilitzar sobre la cura dels espais naturals aprofitant
que el 6 d’abril es feia la 6a Marxa Popular
del Segrià on hi ha una gran afluència de
persones.

Durant tot el matí una quarantena de persones va recollir deixalles voluminoses i
algunes de pesants. Després de la jornada, al voluntariat se li va oferir esmorzar
i material de difusió de les diferents entitats tot gaudint de l’espai recuperat, i els
amics de Km0 Ponent ens van obsequiar
amb invitacions gratuïtes per assistir a la
Marxa Popular del 6 d’abril.

Promovent l’estufa
d’estella
Després que a finals de 2013 va sortir del
taller la primera estufa del mercat que
s’alimenta d’estella, el 2014 ens hem
dedicat a promocionar-la, anant a fires i
exponent-la en centres comercials.
Els dies 21, 22 i 23 de febrer vàrem estar
a la Fira de Biomassa de Vic, l’única fira
de biomassa que existeix a Catalunya.
També vàrem estar presents a la fira de
medi ambient de Girona, ECOSÍ, els dies
30, 31 de maig i 1 de juny.
En ambdues fires es va treballar en un estand mostrant l’estufa i es van aprofitar
les jornades de comunicació per fer dues
conferències divulgatives sobre el projecte de l’estufa Montsec-Brugals.
L’estufa té acceptació allí on va i hi ha
qui es mostra interessat en ser-ne distribuïdor. Ja se n’ha venut alguna, i a mesura que es vagi coneixent creiem que
n’aniran sortint més.

Sant Jordi
El passat dimecres 23 d’abril, IPCENA va
estar present a la plaça Sant Joan de Lleida amb una parada ubicada costat per
costat amb els moviments socials de la
ciutat.
Durant tot el dia, IPCENA va informar de
les diferents campanyes en què participa, i es van vendre llibres sobre ecologia,
formes de vida saludables, jocs educatius
i samarretes animalistes de què disposa
l’entitat.
Aquest any, paga la pena remarcar quecom a novetat, teníem un llibre natura-

Ecoferta.es
Ecoferta.es és la primera web que promociona on line serveis d’oci ecològic i sostenible amb responsabilitat mediambiental
i que destina el 2.75% del seus beneficis a projectes que duen a terme ONGs i
associacions que treballen per preservar i
protegir el medi ambient.
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lista que l’Associació Trenca ha editat
recentment: Patrimonis. Mirades al món
pirinenc.
Quan ens van oferir de poder col·laborar
amb ells ens vàrem mirar bé la seva manera de treballar, idees i filosofia i ens van
semblar netes i interessants, així que els
vam donar el vistiplau de col·laboració. I
per la bona feina que fan, volem fer-ne difusió per tal d’agrair-los la tasca que fan.
La novetat és que si us registreu a la seva
web rebreu cada mes la revista SER+ECO
de manera gratuïta.

Us convidem a visitar la nostra nova web i el nostre nou
perfil de facebook públic!
Des d’allí actualitzem les
noticies de l’àmbit ambiental i les novetats i activitats
d’IPCENA.
Esperem que us agradi i hi
participeu!
www.ipcena.org
www.facebook.com/ipcena

