
L’APECPAE (Associació de
Productors, Elaboradors i
Comercialitzadors de la

Producció Agrària Ecològica de
Catalunya) –amb seu a Caldes
de Montbui, al Vallès Oriental–,
va ser creada a principis del
2005 per fomentar i promoure
la producció i el consum dels
productes ecològics i, al mateix
temps, fer tasques de divulga-
ció i assessorament tant en la
producció com l'elaboració i
comercialització de productes
ecològics del nostre país, tot
defensant els valors i les formes
de vida que respecten el medi
natural i el nostre planeta.
És una associació que agrupa
productors, elaboradors i co-
mercialitzadors i que vol actuar
de vertebrador i interlocutor
davant les administracions, tot
lluitant per millorar les man-
cances del sector, que, malau-
radament, són unes quantes.
És una organització sense ànim
de lucre i una plataforma de di-
vulgació i promoció de la PAE
per arribar d’una forma efecti-
va als consumidors potencials.
Actualment té prop d’una qua-
rantena d’associats, entre els

quals hi ha les empreses més
importants, tant per antiguitat
com per facturació i influència,
del sector alimentari ecològic
del nostre país.
Entre d’altres iniciatives ence-
tades, és l’associació pionera a
Catalunya a presentar un Pla
de foment i promoció de la
PAE per al nostre país (Pla de
Desenvolupament Rural). 
També forma part de la Comis-
sió de Seguiment del Llibre
Blanc de la PAE a Catalunya; i,
participa a les Jornades de Re-
flexió de l’Agricultura Ecològi-
ca a Espanya (que organitza
periòdicament el MAPA). L’as-
sociació és sòcia fundadora i
forma part de la FEPECO (fe-
deració d’associacions de les
diferents Comunitats autonò-
miques de productors, elabo-
radors i comercialitzadors). 
Més informació a:
www.apecpae.org.

L’APECPAE 
fa mig any

La Plataforma el Freixe (en
defensa de la terra i per u-
na gestió acurada del ter-

ritori), una associació nascuda
l'abril de 2005 al poble de Riu-
doms (Baix Camp), s’oposa a la
iniciativa dels ajuntaments de
Riudoms i de Les Borges del
Camp, juntament amb l’Institut
Català del Sòl, de crear un po-
lígon industrial d’1 milió de
metres quadrats a la partida
coneguda com El Freixe, a ca-
vall dels dos termes municipals
afectats. D’aquest fet se n’ha
fet ressò diverses vegades El
Triangle, com es pot veure al
seu blog (blog.elfreixe.org).
Preocupats com estan per la
gestió que s’està fent del terri-
tori a Riudoms i en el conjunt
del Camp de Tarragona, s’opo-
sen a aquest projecte fona-
mentalment pels següents mo-
tius: a Riudoms encara hi ha
1.000.000 de metres de sòl in-
dustrial sense ocupar; el pro-
jecte plantejat comporta la cre-
ació d’una nova i enorme taca
en el territori, sense tenir en
compte les ja existents, ubica-
des a l’altre extrem del poble;
el polígon estaria ubicat en una
de les últimes zones d’interès
natural del terme, molt malmès
per la gestió dels anteriors go-
verns
El projecte de polígon indus-
trial va ser aprovat pel ple de
l’Ajuntament de Riudoms, for-
mat per 6 regidors de CiU amb
el suport de l’únic regidor del
PP en el municipi. Per una altra
banda, els dos partits que for-
men part de l’oposició (ERC i
PSC) s’hi mostren contraris.
Podeu signar el manifest de
protesta, al qual en data d'avui
ja s'hi han adherit 3.000 perso-
nes i entitats, tot consultant el
seu web: www.elfreixe.org.

Contra el
polígon de
Riudoms

El passat dissabte 22 d’oc-
tubre, el CRAM (Funda-
ció per a la Conservació i

Recuperació d’Animals Marins)
va aplegar més d’un miler de
persones i setanta voluntaris al
seu onzè «Torna a Casa», un
acte en el qual es tornen al mar
les últimes tortugues marines
arribades al Centre de Recupe-
ració de Premià de Mar durant

l’estiu. Per primer cop l’acte
d’alliberament va estar integrat
en una Jornada per a la Con-
servació del Medi Marí. 
Enguany, des del CRAM es va
voler fer un esment especial a
l’estat de l’ecosistema litoral i
costaner de la Mediterrània.
Per aquest motiu al «Torna a
Casa» de Premià de Mar s’hi
van desenvolupar un seguit
d’activitats, destinades a la
conscienciació i recuperació
d’aquest ecosistema: tallers
per a infants, concursos per a
famílies, així com una exposi-
ció permanent sobre les dife-
rents causes de regressió que
afecten al nostre medi i les
espècies que hi habiten.
A la mateixa hora, el CRAM
també va celebrar un altre alli-
berament simultani a la platja
de l’Eucaliptus al Parc Natural
del Delta de l’Ebre (municipi
d’Amposta). Prop de 150 per-
sones van assistit a l’acte d’alli-
berament en aquest punt. 
En aquests onze anys, el CRAM
ha rescatat i recuperat més de
500 tortugues marines. La Fun-
dació per la Conservació i Re-
cuperació d’Animals Marins es
dedica a la recuperació d’a-
questes espècies, a la investi-
gació i a l’educació i té l’únic
centre de recuperació d’ani-
mals marins de Catalunya. Més
informació a www.cram.org.

Alliberament
de tortugues

Des del 19 d'agost de
2005, segons l’ONG
Human Rights Xina (H-

RIC), se sap que Sun Xiaodi,
antic empleat de la mina d'ura-
ni de Gansu, va desaparèixer
després de la seva detenció
per la policia xinesa quan ana-
va a dipositar una petició a Pe-
quín que denunciava els greus
enverinaments nuclears que a-
fectaven les poblacions locals.
Aquesta mina d'urani se situa a
Diebu (Thewo en tibetà), a la
prefectura autònoma tibetana
de Gannan. Va ser oberta pel
Departament d'Estat de la In-
dústria Nuclear com a font més
important d'urani, però «es va
tancar per raons polítiques» el
2002 pel fet que s’havia esgo-
tat el mineral. Els empleats de
la mina van acusar els funciona-
ris del Departament d’Estat de
saqueig i danys mediambien-
tals. Segons HRIC, el material
radioactiu de la mina es va ges-
tionar incorrectament, tot in-
duint una elevada incidència
de tumors cancerígenss, leucè-
mies i malformacions congèni-
tes en les poblacions veïnes. 
Ja el 1993, Gonpo Thondup,
un tibetà exiliat a l’Índia infor-
mava que les aigües radioacti-
ves d’aquesta mina es recollien
en contenidors de 40 metres
d'alçada abans d'abocar-les en

el riu veí utilitzat per la pobla-
ció i el bestiar per beure. Infor-
mava que 50 tibetans de The-
wo van morir en dos anys de
malalties misterioses, que 12
dones tibetanes havien parit
nens morts, que nombrosos
nens sofrien de malformacions
i que els animals domèstics
morien de causes desconegu-
des. Els efectes dels agents ra-
dioactius abocats en l'aigua de
l'altiplà tibetÀ es faran sentir
més enllà, ja que 10 dels més
grans rius hi neixen.

Silenci nuclear
al Tibet

Durant la la tardor i l’hi-
vern de 2003 a 2004 es
van lliurar a l’Ajunta-

ment de Masquefa uns quants
plecs de signatures, de profes-
sionals i treballadors d’activi-
tats relacionades amb el medi
natural i i també d’altres ciuta-
dans que estimen els arbres,
en què es demanava que s’a-
pliquessin diverses mesures
per a una gestió més respec-
tuosa dels arbres a Masquefa.
També es va parlar amb l’ alcal-
dessa, Maria Teresa Estruch, i
el regidor de Medi Ambient,
José Amable Bullón, als quals
se’ls va lliurar diversos escrits,
articles i documents sobre la
poda exagerada dels arbres ur-
bans. Tot i el temps transcorre-
gut, s’ha pogut constatar que
cap de les mesures demana-
des i proposades s’han portat
a terme.
Per aquest motiu, els veïns han
entrat al registre de l’Ajunta-
ment de Masquefa un altre car-
ta reiterant tot el que ja havien
reclamat i demanant que s’a-
doptin les mesures  que s’ha-
vien proposat per a millorar la
gestió de l’arbrat urbà. I de
manera molt especial i urgent :
– Que s’aturi d’immediat la po-
da agressiva que es fa i es realit-
zi una poda correcta, respectuo-
sa amb els arbres, d’acord amb
les normes tècniques de l’arbo-
ricultura i dirigida i efectuada
per professionals competents i
qualificats per aquesta feina.
Que en les planificacions urba-
nístiques, en els carrers i pla-
ces, es prevegi sempre l’espai
necessari per poder plantar,
viure  i créixer adequadament
nous arbres.
I es demana a l’alcaldessa i als
regidors que, cadascú d’acord
amb les seves atribucions,
prenguin les mesures i iniciati-
ves necessàries per assolir una
gestió més respectuosa dels
arbres a Masquefa. 

Respecte per
als arbres de
Masquefa
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