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ECOTICONS

CONTRA...

La granja urbana de Barcelona no és un joc per fer política

Energia fòssil o energia eòlica: el patafi de Sant Jeroni (Montserrat)

PRO...

A l’igual que les icones d’internet conegudes com
«emoticons» (icones relacionades amb emocions),
aquí publicarem els ecoticons: icones ecologistes
per blasmar o promoure fets que vosaltres mateixos
ens feu arribar a revistauserda@unasolaterra.org
Podeu enviar-hi textos i fotografies o simplement
demanar-nos que investiguem un tema.

L
a presentació, el passat 3 de juny
al CCCB, del projecte de la prime-
ra granja lúdica urbana a Barcelo-

na –realitzat per l’Associació per al Des-
envolupament de la Granja Urbana (AD-
GU)– es va convertir, de la mà de la ti-
nent d’alcalde i regidora de Sostenibili-
tat de l’Ajuntament de Barcelona, Imma
Mayol (recordem que estàvem en plena
campanya electoral europea) –que en
principi havia decidit d’absentar-se’n–,
en un estrany acte de burocratització
administrativa o, el que és el mateix,
d’apropiació indeguda d’un projecte sor-
git de la societat civil (vegeu, per exem-
ple, la web municipal www.bcn.es). Els
fets canten: a mitjan mes de maig es va
fer córrer a les llistes de correu i a les
principals agendes dels grups ecologis-
tes que el dia 3 de juny es faria la pre-
sentació de la iniciativa –al Centre de
Cultura de Contemporània de Barcelo-
na–, que pretén obrir una granja lúdica
urbana al Sot de la Masia, a la Foixarda
de Montjuïc, un espai actualment en

desús. Per a la presentació, efectiva-
ment, es van desplaçar expressament a
Barcelona Marc de Staercke, Mike Pri-
marolo i Pauline Wolters, de la Junta Di-
rectiva de la Federació Europea de
Granges Urbanes (EFCF) –que n’aplega
més d’un miler–; també hi van ser pre-
sents, com a padrins, la cònsol general
d’Holanda, Saskia N. Bakker, l’exregidor
de Ciutat Sostenible, Pep Puig, i el pro-
fessor de filosofia Octavi Piulats, a més
d’Inge Huygen, representant de l’ADGU,
que també compta amb el suport de Ve-
terinaris Sense Fronteres. A última ho-
ra, però, s’hi va presentar Imma Mayol
per anunciar que el projecte estava
molt bé però que caldria fer un concurs
públic i al web municipal van informar-
ne com si fos una realització de la ti-
nença d’alcaldia. És a dir, després
d’anys de no saber què fer en aquest
indret –tot i tenir damunt la taula diver-
ses propostes (com les presentades per
la Fundació Terra), relacionades amb
l’eduació ambiental, i la masia restau-

rada d’ençà fa un any– i quan un grup
de persones vinculades al medi am-
bient, als drets humans, al reciclatge i a
l’educació en el lleure, al món empre-
sarial i de la cultura, s’esforcen a fer i a
presentar un projecte avalat internacio-
nalment, la resposta municipal és to-

talment burocratitzant i decebedora, a
més de manipuladora, encara més
després d’un any de «mareig» adminis-
tratiu. Que es vulgui fer una granja lúdi-
ca no vol dir que s’hi pugui jugar. 
Més informació: 
Inge Huygen [ADGU], adgu@ya.com

Tot just a finals del mes de maig, un
escalador que practicava el seu
esport a la paret de Sant Jeroni (a

la foto) va observar que dels vessants de
la roca davallava una mena de líquid en-
negrit que, a més, feia una forta olor a
petroli. Un cop avisats els agents rurals
del Departament de Medi Ambient es
van adonar que es tractava d’un vessa-
ment del dipòsit de gasoil de 5.000 litres
que serveix per alimentar els genera-
dors auxiliars que donen energia a la tor-
re de telecomunicacions que hi ha ins-
tal·lada al  cim. Alguns mitjans de comu-
nicació se’n van fer ressò, especialment
TV3, però es van limitar a presentar la
notícia com un incident que afectava tan
sols als escaladors i les quatre vies ara
impracticables, sense fer esment que es
tractava d’un greu accident ecològic i
d’una mala gestió dels qui fan el mante-
niment de la instal·lació:Tradia, del grup
Abertis Telecom, sota contracte amb el
Centre de Telecomunicacions de la Ge-
neralitat de Catalunya que és propietari
del repetidor però no pot exhibir cap lli-
cència d’activitat (la Generalitat no s’au-
toatorga permisos), amb què en cap mo-

ment s’hi ha fet cap declaració d’impac-
te ambiental. Joan Fontanals, responsa-
ble d’aquesta empresa, ha dit a Userda
que de tot plegat se n’encarrega l’Agèn-
cia Catalana de Residus, però també hi
són implicades l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Centre d’Emergències, que
coordina les accions a emprendre junt

amb el Patronat del Parc de la Muntan-
ya de Montserrat, segons que ens n’ha
informat Aleix Badia, de la direcció d’a-
questa institució, l’únic parc català que
depèn de Presidència (i no de Medi Am-
bient). Tanmateix, tot i que una incipient
plataforma de protesta ha fet un mani-
fest en què sí que se cita els efectes so-

bre el medi ambient, a més del perjudici
que causa als esportistes, gairebé ningú
–tret del propi conseller de Medi Am-
bient, que en va fer esment en una visita
a Montserrat, i alguns ecologistes– no ha
aclarit que amb un sol aerogenerador, o
amb una isntal·lació solar fotovoltaica,
n’hi hauria hagut prou per alimentar
l’esmentada torre de telecomunicacions.
És curiós, però –i ve al cas de recordar-
ho–, que l’any 2002 Oriol Nel·lo, actual
director de Planificació Territorial del
Departament d’Obres Públiques, va pu-
blicar el llibre la portada del qual repro-
duïm, en què anteposava les percep-
cions visuals a les necessitats orogràfi-
ques que reclama l’energia eòlica amb
una coberta que pretenia denunciar el
naixent mapa eòlic, on envaïa d’aeroge-
neradors els cims montserratins però no
hi sortia l’impacte visual i sobre la salut
de les torres de telecomunicacions com
la que hi ha a Sant Jeroni. De vegades,
per voler conservar una vista et pots
quedar ben cec!
Més informació: 
Direcció del Parc de la Muntanya de
Montserrat, 938 777 777


