
El Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge (DMAH) de la Generalitat de
Catalunya ha fet conèixer el text de l’a-

vantprojecte de Reglament que desenvolupa
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació
Ambiental de l’Enllumenament per a la Pro-
tecció del Medi Nocturn. Cel Fosc, Associa-
ció contra la Contaminació Lumínica
(www.celfosc.org), entitat impulsora de la

iniciativa popular que motivà la redacció de
la Llei, membre de la Comissió Tècnica que
l’elaborà, i també membre de la Comissió
Tècnica redactora del Reglament, ha impul-
sat un manifest contra aquest avantporjecte
perquè considera que  el text definitiu ja es va

fixar en el període postelectoral de transició
entre l’Administració convergent de la Gene-
ralitat i la del Tripartit, però que un cop cons-
tituïda la nova administració del DMAH –tot i
rebre garanties de la nova directora general
de Qualitat Ambiental i de la directora de l’O-
ficina per a la Prevenció de la Contaminació
Lluminosa–, per a sorpresa de tothom, el
document ha estat radicalment modificat,
en contra dels compromisos adquirits per
les noves responsables de la Direcció Gene-
ral de Qualitat Ambiental: alteracions es-
tructurals, modificacions terminològiques
innecessàries i incorrectes, canvis textuals i,
finalment, canvis en els paràmetres tècnics
del document que comprometien greument
la viabilitat de l’aplicació de la llei i que, en la
pràctica, no solament no contribueixen a evi-
tar la contaminació lumínica, sinó que con-
soliden la seva existència, deixant el territori
indefens davant aquest fenomen, en lloc de
protegir-lo, com la llei mana. Davant aques-
ta situació, Cel Fosc, manifesta que s’oposa
radicalment a les alteracions en els parà-
metres tècnics del Reglament i als canvis in-
troduïts en les taules que regulen els nivells
luminotècnics aplicables i, doncs, demana la
retirada d’aquest Avantprojecte. Si voleu do-
nar suport al manifest de Cel fosc, ho podeu
fer en aquest webs: www.campanyes.org/
reglamentcl, o www.celfosc.org/denuncies
/reglament.

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  info@userda.com.

PODEU ENVIAR-HI TEXTOS I FOTOGRAFIES O 
SIMPLEMENT DEMANAR-NOS QUE INVESTIGUEM UN TEMA.
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Davant el projecte de decret del Go-
vern català que regula la coexistèn-
cia entre cultius transgènics i altres

formes de producció agrària, la Plataforma
Transgènics Fora va organitzar la setmana
del 7 al 12 de març unes jornades de sensi-
bilització –de què ha informat puntualment
El Triangle (a la foto, detall de la manifesta-
ció del dia 12 a Barcelona)– sota l’auspici
d’un Manifest, signat per intel·lectuals, polí-

tics i científics del país –alguns dels quals,
curiosament (o hipòcritament, s’ha dit) prò-
xims ideològicament al Tripartit que dóna
suport als organismes modificats genètica-
ment (OMG)–, en què es demana que s’atu-
ri l’aprovació  de l’anomenat Decret de Coe-
xistència i s’exigeix un debat previ sobre la
presència de les llavors transgèniques en el
nostre territori.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca (DARP) va obrir l’1 de febrer un termi-
ni per sotmetre a informació pública, abans
de la seva aprovació, el projecte de Decret
pel qual es regula la coexistència entre la
producció genèticament modificada i la con-
vencional, l’ecològica i la integrada, i el seu
sistema de vigilància i control. Catalunya

disposa de 16.000 hectàrees de blat de mo-
ro transgènic que representen la meitat de
la superfície conreada al nostre país d’a-
quest cereal, tal com ja va avançar Userda
en exclusiva el mes de juliol de 2004. 
La proposta de legislar la coexistència de
cultius transgènics amb la resta de conreus
mitjançant decret contrasta amb la tendèn-
cia europea de fomentar processos de deci-
sió participatius que han desembocat en de-

claracions de regions i municipis lliures de
transgènics com la recent Carta de Florèn-
cia, signada pel País Basc, o l’anomenat
Manifest de Berlín. 
El que reclama la societat catalana és el
dret de les regions europees a «determinar
la seva pròpia manera de cultivar, menjar,
produir i vendre aliments així com de prote-
gir el seu medi ambient i paisatge, la seva
cultura i patrimoni, les seves llavors, el seu
desenvolupament rural i el seu futur econò-
mic». Per les implicacions socials, territo-
rials, econòmiques, productives i ambien-
tals que pot suposar l’aprovació d’aquest
decret, s’exigeix l’obertura d’un debat en el
si del Parlament que tingui en compte una
àmplia participació de la societat civil.

COEXISTIR NO ÉS TRANSGÈNIC

RECLAMEM LA FOSCA

La Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola (PCDC) ha rebut com una bona
notícia la recent proposta de la Generali-

tat de Catalunya en què exposa 21 punts per
augmentar el grau de protecció de la serra de

Collserola, incloent-hi la declaració com a Parc
Natural, tal com es demanava en el seu mani-
fest des de fa uns anys. També celebra la pro-
posta de la Generalitat d'iniciar una política de
connectors biològics, començant pel Vallès, la

comarca més amenaçada d'aïllament dels seus
espais naturals. Collserola és l'espai natural
amb major perill d'aïllament de tot Catalunya, i
calen mesures urgents per tal d'evitar-ho.
La PCDC demana «tramitar amb urgència les
noves figures de protecció donada l'enorme
quantitat de projectes que amenacen la serra»
i una moratòria urbanística mentre no s'apli-
quen aquestes noves intencions. Tanmateix,
assenyalen alguns aspectes incomplerts de la
proposta, com el retard de la iniciativa, que ha
afavorit noves agressions al parc, i la poca in-
formació que hi ha sobre projectes imminents
que no es proposa desclassificar i protegir
com el Mas Lluhí II (Sant Just Desvern), el Pla
Caufec (Esplugues), Can Busquets (Sant Cu-
gat) o el Centre Direccional (Cerdanyola).
Aquest darrer afectarà greument el connector
biològic de la Via Verda Collserola-Sant Llo-
renç, fet incongruent amb la pretesa voluntat
de fer una política que garanteixi la connectivi-
tat al Vallès Occidental.
La PCDC demana l'ampliació de l'àmbit de la
nova Reserva Natural de la Font Groga, per tal
que inclogui la riera de Sant Medir, espai tan va-
luós com la Rierada. La recent obertura d'una
innecessària pista forestal per part de l'Ajunta-
ment de Sant Cugat ha degradat aquesta vall, i
per aquesta raó no ha estat inclosa en la pro-
posta de Reserva Natural.  S’exigeix, doncs, el
tancament de la pista, la renaturalització de la
vall i la inclusió en l'àmbit de la Reserva Natural
de la Font Groga. (Per a més informació, con-
sulteu el lloc web collserola.org.)

La nit del 9 de març de 2003 uns vàndals
trinxaven absolutament l’Aula de Natura
de l’Aiguabarreig (www.aiguabarreig.net),

a Mequinensa. Una escola que havia estat du-
rant deu anys l’única de la Franja de Ponent i,
també, l’únic centre d’ensenyament en català
a la comunitat autònoma d’Aragó. La magni-
tud de la destrossa va ser tan gran que poc
temps després es va haver d’enderrocar la
construcció que l’acollia i que havia estat cedi-

da per l’antic equip de govern de l’Ajuntament
de Mequinensa. També, deu dies després de
l’atemptat el cas va ser arxivat per la justícia
aragonesa.
Han passat dos anys i la solidaritat s’ha palesat
una i una altra vegada. Tota mena de col·labo-
racions, ajudes, un disc de suport i fins i tot l’O-
peració Aiguabarreig (www.franjadeponent.net

/oa.htm) amb el recolzament dels escoltes
d’arreu del país s’ha succeït ininterrompuda-
ment. En aquests moments les viles del Segrià
de la riba de l’Aiguabarreig, Massalcoreig i Se-
ròs, acullen bona part del contingut de l’Aula de
Natura, que s’ha anat restaurant i refent en
certa mesura durant aquest període i, just en
aquests moments, coincidint amb l’aniversari
de l’atemptat els educadors de l’Escola de Na-
tura de l’Aiguabarreig han fet saber la seva vo-

luntat de reobrir l’Aula la primavera de 2005 a
Mequinensa. «Perquè la Franja de Ponent ne-
cessita d’aquest referent de respecte per la na-
tura i la nostra cultura. Lluitarem i ho farem
possible, no ens podran vèncer.»
L’Escola ens torna a demanar, doncs, un últim
any de cooperació i recolzament. Per fer-ho,
adreceu-vos al correu info@aiguabarreig.net.

PROTEGIR MÉS COLLSEROLA
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L’AULA DE L’AIGUABARREIG 
TORNARÀ A OBRIR
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