
Aquest 2005 ha estat un
any important pel que
fa als rius catalans. Al-

guns esdeveniments, com la
sequera, han tornat a posar da-
munt la taula la necessitat d’a-
glutinar esforços per a una no-
va cultura de l’aigua així com
en la responsabilitat ciutadana
amb el territori. En aquest con-
text, la tasca realitzada pels
centenars de grups de volunta-
ris del Projecte Rius esdevé un
motor en l’assoliment d’a-
quests objectius. Els resultats
de l’Informe presentat el pas-
sat 25 de novembre són un
bon indicador pel que fa a la
salut dels espais fluvials i el
pols del voluntariat ambiental
al nostre país. 

L’entitat va presentar pública-
ment els resultats de la tasca re-
alitzada pels centenars de
grups de voluntariat que actuen
als rius de tot Catalunya. Mit-
jançant les inspeccions realitza-
des, el Projecte Rius presenta
indicadors i resultats que per-
meten analitzar l’estat de la sa-
lut dels rius, així com el grau de
participació ciutadana en les di-
ferents conques del nostre país. 
El procés de recopilació de da-
des s’ha servit, aquest any, d’u-
nes eines informàtiques que
han facilitat als grups de volun-
tariat fer arribar la informació
d’una manera més ràpida, cò-
moda i segura. L’ús d’internet
en l’enviament de dades ha es-
devingut enguany, també, un
pas més en l’estratègia de l’en-
titat: fomentar el treball en xar-
xa i facilitar la interrelació entre
el voluntariat mitjançant les no-
ves tecnologies.
Pel que fa als resultats, l’estat
de salut dels rius catalans pre-
senta en la seva majoria pri-
mers símptomes de malaltia. Si
comparem les dades de prima-
vera i tardor, observem que
l’estat de salut dels rius ha em-
pitjorat a la tardor. (Més infor-
mació: www.projecterius.org.)

Estat dels rius
catalans

El passat 19 de novembre,
l’Institut Català d’Ornito-
logia (ICO) va celebrar el

seu 30è aniversari amb una jor-
nada a Girona, on desenes d’or-
nitòlegs experts van dedicar un
dia sencer a parlar d’un àmbit
d’estudi consolidat i d’una pas-
sió: els ocells. Els ornitòlegs
més veterans de Catalunya i im-
pulsors dels primers estudis so-
bre ornitologia al país, Salvador
Filella i Salvador Maluquer, i al-
guns dels joves que han cursat
més recentment els estudis d’a-
nellament i ornitologia a l’esco-
la de Tiana, van ser guardonats.
La jornada va comptar amb la
presència del conseller Salva-
dor Milà, que va destacar la im-
portància dels treballs com l’A-
tles dels ocells nidificants de
Catalunya, «una eina important
per delimitar espais a protegir».
La jornada també va comptar
amb ponències sobre l’evolució
dels estudis d’ornitologia a Ca-
talunya i la història de l’ICO, i
sobre recerca de diversos ex-
perts, com el professor Francis-
co Pulido, que porta a terme les
seves investigacions des d’Ho-
landa. Els primers resultats del
seu estudi sobre les incidències
del canvi climàtic en les espè-
cies migratòries anuncien extin-
cions massives de moltes espè-
cies davant del canvi climàtic
global. Les observacions reve-
len que es detecta «un escurça-
ment del viatge migratori» i que
«les zones d’hivernada són més
properes de les de cria».
Aquests efectes es perceben
sobretot, segons Pulido, en les
espècies migratòries de llarga
distància i adverteix també que
«la flexibilitat fenotípica té un lí-
mit i arribarà un moment que
davant el canvi climàtic caldran
canvis genètics», els quals re-
quereixen una gran variabilitat
genètica que ja no hi ha en mol-
tes espècies a causa de la frag-
mentació dels hàbitats i d’altres
problemàtiques causades per
l’activitat humana.

ICO: 30 anys
de passió pels
ocells 

El Govern Balear vol cons-
truir un gran dic i un port
esportiu, absolutament

desproporcionats, al bell port
de Ciutadella de Menorca, que
significarien un gran cop a una
illa que ha treballat molt per sal-
var el seu patrimoni natural i
paisatgístic.
Conservar la qualitat de vida
dels ciutadellencs i evitar la pèr-
dua d’atractiu de Menorca són
els principals objectius de la
Coordinadora en Defensa del
Port de Ciutadella. Diverses en-
titats cíviques i ciutadans a títol
individual, impulsaran una cam-
panya informativa per explicar
el mal irreversible que pot im-
plicar la construcció del dic i el
macro port de Cala en Bus-
quets. S’endevinen greus im-
pactes ambientals i econòmics,
molt negatius per a tota l’illa.
La qualitat de vida que ofereix
l’illa de Menorca depèn bàsica-
ment de la preservació dels
seus atractius naturals i paisat-
gístics. Els projectes del port de
Ciutadella són absolutament
desmesurats, no responen a
l’interès general i representa-
rien un greu impacte per a la i-
matge de tota l’illa. 
Ara tots i totes hi podem ajudar.
Perquè es puguin fer les obres,
és imprescindible que el Minis-
teri de Medi Ambient autoritzi
la cessió de la zona de domini
públic al Govern Balear. En a-
quests moments, encara no hi
hagut cap pronunciament al
respecte.
Per aquests motius, està en
marxa una campanya per enviar
correus electrònics a la ministra
de Medi Ambient. Necessitam
quantes més adhesions millor,
així que els companys del Grup
d’Ornitologia Balear (GOB) ens
demanen que, si encara no ho
has fet, anem a www.gobme-
norca.com/recursos/sign_port-
ciu i li enviem a la ministra un
correu electrònic  ja preparat i
que, de més, feu arribar aques-
ta crfida a les vostres llistes d’a-
mistats i coneixences.

El port 
de Ciutadella 
en perill

Respecte a l’anunci fet fa
uns dies pel Departa-
ment de Medi Ambient i

Habitatge (DMAH) de «preser-
var l’espai natural de la Vall
d’Àrreu» (després que el con-
seller Joaquim Nadal anunciés
que l’ampliació de la Xarxa Na-
tura 2000 a la Vall d’Àrreu no a-
fectarà el pla especial urbanís-
tic d’ampliació del domini es-
quiable de Vaquèira-Beret), la
Lliga per la Defensa del Patri-
moni Natural (DEPANA), ha
denunciat que el DMAH «té u-
na doble línia d’interpretació:
d’una banda es preserva el cor
de la Vall d’Àrreu que, efectiva-
ment, ens sembla molt impor-
tant, però, d’una altra banda,
el Govern català encara no es
demostra capaç d’aturar el, se-
gons la Generalitat, desenvolu-
pament (per a nosaltres creixe-
ment) sense limitacions clares
del domini esquiable de Va-
queira-Beret, SA, vers l’Aran».
De fet, es desconeix què orde-
narà el Pla director de les esta-
cions de muntanya de Catalu-
nya, que està pendent de sortir
i que només ha estat consultat
a les empreses de turisme d’hi-

vern interessades i al seu en-
torn. «Tot i que es fa públic –a-
fegeix DEPANA en la seva de-
núncia–, des de l’Administració
catalana, una posició contra
l’especulació urbanística, sem-
pre annexa a les explotacions
del turisme de neu, no acabem
de veure que els fets acompan-
yin les paraules... Això, creiem,
vol dir que se segueix fent el
joc a formes d’explotació dels
recursos pirinencs (neu, aigua,
natura, cultura, economia
autòctona, paisatge, etc.) que
demostren cada vegada més la
seva vocació insostenible, ja
que donen beneficis a curt ter-
mini de vegades i, en canvi,
perjudicis permanents sem-
pre».

L’engany
d’Àrreu

El grup ecologista Cànem
denuncia la situació (i ori-
gen) d’il·legalitat de dese-

nes de cases i xalets (alguns de
luxe) construïts enmig de forest
públic, a l’Estany de Gallecs, en
terme municipal de Montcada i
Reixac, enclavament d’aquest
municipi en el paratge de Ga-
llecs. A l’any 1970, el Ministerio
de la Vivienda va expropiar 1.470
ha, amb el poble de Gallecs al
centre. Aquest enclavament de
Montcada va ser expropiat en la
seva totalitat. Aleshores ja hi eren
construïdes una quinzena de ca-
ses dins dels límits d’una urbanit-
zació (que prenia el nom de l’en-
clavament) essent l’origen de les
construccions, ja que no respo-
nen a cap nucli ni barri, només hi
ha masies disperses als voltants.
L’any 1981 la propietat dels ter-
renys va passar a mans de la Ge-
neralitat, propietària fins avui dels
terrenys que resten lliures d’urba-
nització. D’ençà de l’expropiació
van començar les mobilitzacions
populars per aturar la ciutat que
es volia construir en principi, i un
cop abandonat el projecte, per
demanar la protecció de l’espai
(camps de cultiu i boscos). D’ales-
hores ençà, s’han urbanitzat len-
tament la meitat dels terrenys ex-
propiats, jugant amb la indefini-
ció urbanística dels terrenys (ur-
banitzables no programats).
El Pla Director de Gallecs, re-
centment aprovat, no només no
posa fre a la construcció il·legal
en terrenys públics i fa enderro-
car aquests xalets, sinó que els
dóna el títol de propietat (preva-
ricació?)  i permet de fer-ne més.
Cànem denuncia les administra-
cions implicades, tant l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac (per
omissió de tasques de policia
urbanística) com el Departa-
ment de Política Territorial de la
Generalitat de Catalunya com a
propietari dels terrenys, per ha-
ver permès la destrucció de
bosc declarat d’utilitat pública i
construcció en terrenys públics,
com per la privatització d’aques-
tes construccions.

Denúncia
verda a
Gallecs
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