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Estem a les portes de la celebració dels 40 anys de l’@ADENC1982. Molts anys en defensa, estudi i
conservació de la Natura, difonent els valors dels nostres espais naturals i defensant-los si és necessari.
Anys de col·laboracions amb altres entitats, de sensibilització amb xerrades, sortides naturalistes diverses
i també amb acció, molta acció territorial i ambiental, per arribar a on ja sabíem que arribaríem, a l’actual
situació d’emergència climàtica i ambiental, diagnosticada pels científics i que moltes administracions
negaven, i que encara ara no volen afrontar amb rotunditat.
Aquests dos darrers anys han estat difícils per a tothom, també per a les associacions. Sense activitat
exterior possible, moltes hem lluitat contra el declivi participatiu. A l’ADENC hem aconseguit mantenir-nos
amb gran esforç; gran quantitat d’activitats en línia, i moltes altres de presencials quan era possible, han
permès la nostra presència arreu del Vallès, i no només del Vallès proper, del Vallès com a conjunt, com a
plana vallesana, el Vallès de tothom. L’aparició recent de la Plataforma @SOSVallès ens permet una
major coordinació intercomarcal i la defensa conjunta d’aquest espai prelitoral, de Sant Llorenç del Munt
a la serra de Collserola, del Corredor i Montnegre al Montseny, de tot l’espai amenaçat pel Quart Cinturó i
moltes altres lluites a la plana del Vallès.
La nostra vinculació amb la Federació d’Ecologistes de Catalunya @EcologistesCat ens vincula a un
pensament compartit d’idea i model de país sostenible, i a la voluntat de defensa de la biodiversitat davant
les contínues agressions al territori (gestió dels espais naturals, MATs, parcs eòlics, retrocés agrícola, infraestructures, monopolis, macroprojectes, etc.). Les mirades especulatives dels agents que tan sols veuen
negoci en el sòl són els nostres assetjadors ambientals, els enemics d’un equilibri amb la natura. Ara,
en situació declarada d’emergència climàtica fins a l’any 2030, hauria de primar una veritable sostenibilitat
i l’adaptació a aquesta situació, i no s’haurien de permetre projectes que degraden el medi ambient, «conquerint» i ocupant espais lliures per transformar més i més territori en espai urbà i urbanitzat.
Al Vallès, ben a prop, tenim exemples d’actuacions abusives: el Quart Cinturó, Volpelleres, el nucli
de Corró d’Amunt, els Bellots a Terrassa, el Camp de Golf Can Sant Joan, el Motocròs de Sant Feliu de
Codines, el Centre Direccional a Cerdanyola, el Calderí a Mollet, ocupacions d’àrids a Caldes, la cimentera
Lafarge a Montcada, el Montseny sense pla de protecció, desforestació i abusos ciclistes a Collserola, etc.
En tots aquests conflictes col·laborem amb altres entitats o encapçalem la resposta a actuacions innecessàries, i fem la seva defensa, si cal, per les vies administratives i judicials. Com a ADENC tenim la voluntat
de col·laboració amb plataformes veïnals i entitats ecologistes, per ajudar amb la nostra estructura
i experiència a actuar en defensa del patrimoni natural.
Per tal d’emprendre totes aquestes iniciatives, hem obert i ampliat la Junta amb representació del
Vallès i amb persones d’altres entitats, en la via d’augmentar la nostra capacitat d’acció i actuació, i per
sensibilitzar i conèixer millor la realitat vallesana. En aquest sentit hem incorporat persones actives del
baix Vallès cada cop més rellevants, dels municipis de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, representants
d’entitats locals com REFEM el Direccional i Cerdanyola sense abocadors, col·laboracions amb plataformes com @SOSBoscVolpelleres a Sant Cugat i @ReconvertimGolfCanSantJoan també a Rubí,
i també a l’Eix de Riera de Caldes. Una Junta compromesa, que vol que l’ADENC aporti una visió més
àmplia als nous reptes territorials, corresponsabilitzant-nos amb la Via Verda Sant Llorenç - Collserola,
col·laborant amb @GeografiaUAB i amb l’impuls d’un Pla Agrari del Vallès (PTSEAV) amb @VallèsAgrari,
i defensant l’espai fluvial del Besòs i de la Tordera, en el marc de la plataforma @SosVallès.
Aquest curs 2022-2023 l’ADENC farà 40 anys de lluita per la natura; s’ha fet molta feina per part de
moltes persones en tot aquest temps, i s’han evitat durant més de trenta anys moltes actuacions insostenibles (Quart Cinturó, el nou Zoo, el Túnel de Collserola, la Via de Cornisa, camps de golfs, etc.) fins al moment actual, sent una entitat compromesa amb els valors naturalistes i ecologistes. I tot i així, ara cal mirar
endavant amb els nous reptes i una nova responsabilitat històrica, l’emergència ambiental i climàtica
on ens trobem. La nostra voluntat hi és, malgrat l’abús d’administracions i d’especuladors privats, i si cal
farem 40 anys més d’ecologisme vallesà!
La Junta de l’ADENC (El Vallès, abril de 2022)
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L’ORENETA CUABLANCA,
una aliada per a les nostres ciutats
Una nova línia d’actuació en què l’ADENC ha treballat els últims anys
ha estat l’estudi i la conservació de la biodiversitat urbana, a partir de
dos projectes: Biodiversifiquem l’entorn urbà i Vivim, Respirem,
Replantegem Sabadell.
Aquestes dues línies d’acció ens han permès treballar a diversos municipis la millora dels
entorns urbans i de la conservació de la flora i la fauna urbana.

En relació amb aquests projectes, el passat 2020 l’ADENC va reactivar el cens d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) a la ciutat de Sabadell, sumant-nos a la iniciativa del Projecte Orenetes, de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).

L’oreneta cuablanca, juntament amb molts altres ocells insectívors, esdevé una espècie clau en el medi urbà pels serveis
ecosistèmics que ens aporta. Per aquest motiu, en aquest projecte hem volgut remarcar la importància d’aquesta espècie
recuperant el seu cens i l’estudi que l’ADENC va dur a terme detalladament en els anys 80.

L’oreneta cuablanca esdevé
essencial a les ciutats per l’enorme
quantitat d’insectes que consumeix.
En un dia, una sola oreneta pot
ingerir més de 800 insectes, molts
d’ells mosquits.

Fotografia de
Gerard Codina

Tenint en compte les dades antigues i les actuals, hem

d’oreneta cuablanca que hi ha a la ciutat es concentra

pogut avaluar els canvis en la població d’oreneta cua-

només en dos punts de la perifèria, al barri de la Roureda

blanca durant els últims 30 anys a la ciutat de Sabadell,

i a l’Hospital Taulí, mentre que l’espècie esdevé rara en la

i hem vist que les modificacions urbanístiques han pogut

gran majoria de barris de la ciutat. Aquest fet és preocu-

influenciar en el desenvolupament i la distribució de

pant ja que, sense orenetes, aquests barris pateixen una

l’espècie a la ciutat.

gran pèrdua pel que fa a serveis ecosistèmics, atès que

Malgrat que el municipi ha crescut molt al llarg de tot

les orenetes són grans consumidores de mosquits durant

aquest període i, per tant, la disponibilitat d’edificis on po-

tota la temporada estival.

der construir els nius ha augmentat, la població d’oreneta

Tenint en compte que una de les causes principals de pè-

no ha crescut, i s’ha mantingut pràcticament en el mateix

rdua de nius és que es destrueixen, la realització del cens

nombre que als anys 80. A més a més, alguns barris

de nius és vital, perquè queden registrats en una base de

han perdut colònies actives, que s’han reubicat en zones

dades consultable que, en cas que pateixin algun dany,

perifèriques de la ciutat. Això és degut a diverses causes,

permet denunciar qualsevol impacte negatiu sobre la

com ara la pèrdua de zones verdes on les orenetes po-

colònia, bé sigui amb sancions —ja que és una espècie

dien obtenir recursos —principalment fang per construir

protegida legalment—, o bé amb l’aplicació de mesures

els seus nius—, la destrucció de les colònies i nous

compensatòries —com la construcció de nius artificials.

models d’arquitectura amb pocs espais acollidors per a la

Durant la primavera i l’estiu de 2022 tornarem a fer els

fauna. A Sabadell veiem que s’hi produeixen aquests tres

censos; per aquest motiu continuem cercant persones

impactes.

voluntàries que vulguin col·laborar en el seguiment i la

Degut a aquests canvis avui dia trobem que la majoria

protecció de l’oreneta cuablanca, i fer així que els pobles i

de nius estan ubicats en barris propers a les dues zones

ciutats del Vallès esdevinguin espais d’acollida d’aquesta

naturals periurbanes de la ciutat, el Parc Agrari i el Parc

espècie tan important per al medi urbà.

Fluvial del Ripoll. En concret, més del 50% de la població
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Projecte uBMS a Sabadell
L’estiu de 2020 va començar un nou projecte de ciència ciutadana als
parcs de la zona septentrional de Sabadell: l’uBMS Sabadell.
Aquest projecte tracta d’identificar i quantificar el nombre de papallones que
hi ha en aquestes zones verdes amb l’ajuda de la ciutadania, la veritable
protagonista del projecte, ja que és l’encarregada de fer els censos.
S’han escollit deu parcs de la zona nord de Saba-

En cada parc, s’ha determinat un o dos transsectes

on cada dues setmanes s’ha fet un mostreig de

de passeig segons l’àrea del parc. En aquest temps de

dell i s’han marcat uns transsectes determinats,

amb un total de 300 m i després s’ha marcat un temps

les papallones diürnes presents. Aquests parcs són:

passeig la persona censadora és lliure d’escollir una zona

Bosc de la Concòrdia, Parc Catalunya, Parc Central del

del parc i anant comptant les papallones que trobi.

Vallès, Parc de Can Gambús, Parc de la Clota, Parc de la

En uns dos mesos i mig de mostreig, des de mitjans de

Serra, Parc del Nord, Parc del Torrent de la Romeua, Parc

juliol fins a finals de setembre, s’han trobat un total de 25

d’Odessa i Parc Taulí.

espècies de papallones i 649 individus. També s’ha vist
que determinats espais, com el Parc Catalunya i el Parc
de la Clota, són els que acullen una diversitat més gran i
un nombre més elevat de lepidòpters diürns.
Les espècies més comunes d’aquestes zones verdes són
la blaveta comuna (Polyommatus icarus) i la blanqueta de
la col (Pieris rapae).
Amb aquest projecte, es vol conèixer la diversitat de papallones que hi ha en els diferents parcs de la zona nord
de Sabadell i així, en un futur, quan ja es tinguin suficients
dades, fer projectes de millora de la vegetació per augmentar la biodiversitat d’aquests espais verds. A més, el
fet que hi participi la ciutadania és un pas molt important

Blaveta comuna
Polyommatus-icarus

per conscienciar-la de la importància de fer aquests estudis i de cuidar la natura, i per tenir unes ciutats ambientalment més sostenibles!

L’ESCOLA DE NATURALISTES

Irena Diez, Laura Olivé i David Muñoz

L’escola de naturalistes de l’ADENC:
les Cargolines
Al llarg d’aquest passat 2021 l’ADENC ha posat en marxa l’escola de naturalistes
de l’entitat, anomenada les Cargolines de l’ADENC.
Les Cargolines de l’ADENC és un projecte pensat per als més petits de la casa. Després d’anys fent sortides naturalistes,
estudis i activitats per a les escoles, l’ADENC aposta per crear un espai on despertar l’interès naturalista i descobrir el medi
natural vallesà, i aprendre.
L’escola de naturalistes de les Cargolines forma part de l’ADN de l’ADENC, i té com a objectiu,
entre d’altres, potenciar i dinamitzar l’àmbit de la Via Verda Sant Llorenç - Collserola, que rep
el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Les Cargolines és un grup d’infants de 6 a 12 anys que es reuneixen cada dos dissabtes al matí
per dur a terme activitats lúdiques i naturalistes en diferents espais naturals al voltant de Sabadell
i Terrassa. Un cop al mes, també, fan una sortida naturalista acompanyats d’una persona experta en

l’àmbit que es vol explorar. Aquestes activitats s’inspiren en les Escoles de Naturalistes creades pel GEPEC,
que tenen com a base el respecte al ritme de la canalla, la correcció científica i la coherència ecològica.
La dinàmica del grup és molt semblant a la dels grups de lleure (esplais i caus). Els infants descobriran i
aprendran els valors naturals del Vallès a través del joc. Serà tan important passar-s’ho bé, com aprendre.

Al llarg del 2021 s’han fet dos cicles d’activitats, a la

problemàtiques ambientals com la fragmentació

da de primavera d’aquest 2022. En aquestes activitats, hi

A més a més, els infants han pogut jugar a molts jocs

primavera i a la tardor, i ja estem engegant la tempora-

territorial o les espècies invasores.

han participat infants de 6 a 12 anys, a més a més de les

relacionats amb la natura, han après com es desplacen

famílies, les monitores i alguns experts en alguns àmbits.

diferents espècies d’animals, què mengen, com sobre-

En total, durant l’any 2021 hi van participar més de cent

viuen als perills sempre presents a la natura, han creat les

persones. Gràcies a aquest projecte, els infants han po-

seves pròpies llibretes de camp, han construït menjado-

gut aprendre molt sobre diferents temes relacionats amb

res, etc.

la natura, especialment en l’àmbit vallesà.

Al novembre també es va dur a terme una activitat amb

A l’inici del projecte, el 2020, la idea era llogar un local a

adolescents de 12 a 16 anys, concretament un joc

la zona de Torrebonica (Terrassa), però entre els proble-

d’escapada o escape room (en anglès) molt complet al

mes que vam trobar a l’hora de fer-ho i la pandèmia, al

parc de Catalunya, on els participants eren conills que

final l’espai físic on s’ha realitzat la intendència ha estat la

havien de fugir d’un laboratori d’experimentació d’animals

mateixa seu de l’ADENC.

en viu i després superar diferents barreres i amenaces

Tot i així, la gran majoria de les activitats s’han dut

naturals i d’origen humà.

a terme a l’exterior, especialment en espais vallesans

Pel que fa a aquesta primavera de 2022, les monitores de

com el riu Ripoll, la zona de Torrebonica, a Terrassa, la

les Cargolines ja han preparat diferents activitats, com un

Universitat Autònoma de Barcelona o el nord del municipi

anellament científic d’ocells, jocs a l’exterior, sortides amb

de Sabadell. En algunes sortides s’ha anat més lluny,

diferents experts, com ara ornitòlegs, i també volen cons-

com la de rastres, amb la Glòria Rodríguez, a Palau-solità

truir dos caus d’eriçons per tal d’alliberar dos individus a

i Plegamans. D’altra banda, vam fer una sortida mico-

finals d’abril i principis de maig.

lògica al Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb
diferents experts, com en Joan Cuscó, la Ivet Fochs i en
David Muñoz.
En total s’han realitzat tretze activitats, a més a més del
casal d’hivern. Aquest casal va tenir una durada de set
dies, amb activitats molt variades, en què van participar
experts en diferents àmbits, cosa que va permetre als
infants aprendre sobre disciplines molt diverses dins de
l’àmbit de la natura i la biologia.
Les activitats han inclòs explicacions relatives a la
biologia i l’ecologia d’algunes espècies així com a
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FES REVIURE EL RIPOLL

Mireia Calvet i Mercedes Cerrato

FES REVIURE EL RIPOLL,
un projecte que no s’atura
Malgrat la situació creada per la pandèmia, el grup Fes reviure el Ripoll
ha mantingut les activitats durant el 2020 i 2021.

A l’estiu es reprenen
les activitats al riu
Els mesos de juliol i agost, es van
realitzar diverses jornades de rec a
la font dels Gitanos.

Plantada popular
El dia 8 de març de 2020 es va fer una plantada popular
a la zona de la font dels Gitanos, amb la participació
de les famílies i els alumnes de 4t de l’escola Joanot
Alisanda. La plantada formava part del projecte

Aprenentatge i servei “Fem reviure el Ripoll”.

L’escola va comprar els plançons a la tardor i els va estar
cuidant fins al dia de la plantada. Durant la jornada es
van plantar alocs, gatells i menta borda, un total d’un
centenar de plantes.

Extracció de plantes
invasores: canya a la canya
i a la Lonicera

El 28 de novembre de 2021 es va fer una altra plantada,
també a la font dels Gitanos, amb la participació de
voluntaris de WWF de la seu de Barcelona, i en total es
van plantar una trentena d’arbres.

Durant el 2020 es van organitzar tres jornades d’extracció
d’espècies invasores, una dedicada a la canya i dues a
l’eliminació del lligabosc japonès (Lonicera japonica). A la
jornada del 16 de febrer hi van participar una vintena de
voluntaris, entre ells nou alumnes de 4t de Secundària de
les Escoles Ramar de Sabadell i Maristes de Barcelona.
Durant el 2021 el grup de Fes reviure el Ripoll va
continuar treballant en l’eliminació d’espècies invasores,
però durant el primer semestre no es va fer convocatòria
al voluntariat, i no ha estat fins a la tardor que s’han
organitzat dues jornades d’extracció de lligabosc japonès
a la zona de la font dels Gitanos.
Voluntaris de WWF de la seu de Barcelona.

Activitats en format virtual
Durant els mesos de confinament, des de Fes reviure el
Ripoll vam continuar oferint activitats. Per tal de donar
a conèixer els valors naturals del riu, es van penjar al
web diferents presentacions sobre la fauna i flora del
Ripoll, així com manualitats, concursos i altres activitats.
Primerament, es va fer la Festa del Riu, enguany centrada
en les tortugues, i després es van penjar propostes de
diferents temes: amfibis, insectes, el bosc de ribera. A
finals de tardor, va sortir la presentació i el concurs sobre
Voluntaris de 4t de Secundària de les Escoles Ramar de Sabadell
i Maristes de Barcelona.

els ocells del riu Ripoll. Al gener del 2021 també va sortir
la presentació i concurs sobre la petjada humana.

FES REVIURE EL RIPOLL
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Nit dels ratpenats, estat
ecològic i libèl·lules

Jornades d’anellament
científic d’ocells

El dia 3 de juliol del 2020 es va poder realitzar la nit dels

Durant aquests dos anys s’han anat realitzant jornades

ratpenats, on es van poder identificar dues espècies:
la pipistrel·la nana i la pipistrel·la comuna. S’han

continuat realitzant els tallers de determinació de l’estat

d’anellament científic d’ocells. A la taula podeu veure
resum de les espècies anellades.
Espècie

Nre. ocells
anellats 2020

Nre. ocells
anellats 2021

Tallarol de casquet

115

147

Mallerenga blava

20

11

Mallerenga cuallarga

14

6

Tallarol capnegre

14

20

Pit-roig

11

23

Rossinyol bord

10

17

Pardal xarrec

10

14

Boscarla de canyar

10

4

Mosquiter comú

9

21

Mallerenga carbonera

7

5

Tallarol gros

6

1

Merla

3

18

Bec de corall senegalès

2

4

Colltort

2

3

Rossinyol

2

1

Blauet

1

5

el pixaví nervat (Sympectrum fonscolombii). Això fa un

Cadernera

1

1

Raspinell

1

1

Aquest projecte ha continuat durant el 2021 i s’han fet

Pardal comú

1

5

Cotxa cua-roja

1

Mosquiter de passa

1

Garsa

1

1

Pardal de bardissa

1

2

Tallarol de garriga

1

ecològic i no s’ha observat cap millora pel que fa a la
qualitat de l’aigua del nostre riu.
Durant el setembre del 2020 es va iniciar un nou projecte
de seguiment de libèl.lules. Aquests curiosos insectes
tenen diferents graus de tolerància a la contaminació
de les aigües i a l’estat del bosc de ribera, en funció de
l’espècie, i per això poden utilitzar-se com a indicadors
de l’estat ecològic. Vam trobar cinc espècies: damisel·la
endolada (Calopteryx haemorrhoidalis), espiadimonis
tardorenc (Aeshna mixta), passabarrancs comú
(Cordulegaster boltonii), parot blau (Orthetrum

coerulescens) i pixaví estriat (Sympetrum striolatum).
A les basses del tractament terciari vam observar

l’emperador blau (Anax Imperator) i el sagnador

escarlata (Crocothemis erythraea). El dia que vam fer

la determinació de l’estat ecològic, vam poder observar
total de nou espècies observades al riu.

tres jornades de seguiment: a la primavera, a l’inici de
l’estiu i al final de l’estiu. Els tres transectes pretenen
cobrir totes les possibles espècies que podríem trobar, ja
que el període de vol varia segons l’espècie.
Durant el 2021 hem detectat un total de nou espècies
diferents: emperador blau (Anax Imperator), damisel·la
endolada (Calopteryx haemorrhoidalis), sagnador
escarlata (Crocothemis erythraea), vimetaire

occidental (Chalcolestes viridis), ullblau (Erythromma
lindenii), llantió iberomagribí (Ischnura graellsi),

Pinsà comú

1

Gaig

1

Bruel

5

Tord comú

2

Puput

2

pixaví nervat (Sympetrum fonscolombii), pixaví

estriat (Sympetrum striolatum), i ferrer camanegre
(Pyrrhosoma nymphula).

Colltort
(Jynx torquilla)

El projecte continua
Les activitats de Fes Reviure el Ripoll continuaran el 2022.
Volem convidar tothom a participar en les tasques de voluntariat. També podeu fer una petita contribució apadrinant un
Damisella endolada mascle
(Calopteryx haemorrhoidalis)

arbre, fent un donatiu a l’ADENC o a través del blog
(https://apadrinamentfesreviurelripoll.wordpress.com/).

FES REVIURE EL RIPOLL

Gerard Codina

El retorn de la tortuga de rierol a Sabadell
La ciutadania de Sabadell coneix bé els canvis que el Ripoll, riu que
travessa la ciutat, ha experimentat els últims anys.
Venint d’un estat altament alterat amb poca possibilitat d’albergar la fauna pròpia dels rius catalans, de mica en
mica, gràcies a les tasques de recuperació realitzades, els seus espais s’han anat naturalitzant i han recuperat
en alguns trams la vegetació de ribera que pertoca a aquesta regió.

La tortuga de rierol és
l’espècie de tortuga pròpia
del riu Ripoll, que els últims
anys ha tornat a Sabadell.

Fotografia de David López

Aquests canvis han estat gratificants tant
per a la ciutadania, que ha recuperat el
riu com a espai d’oci i socialització, com
també per a la fauna que lentament s’hi ha
anat restablint. Una de les espècies que
recentment s’han tornat a veure al riu és
la tortuga de rierol (Mauremys leprosa).
Aquesta tortuga, juntament amb la tortuga
d’estany (Emys orbicularis) és una de les
dues espècies d’aigua dolça que trobem
a Catalunya, totes dues, malauradament,
amenaçades.

Atès l’interès que té aquesta espècie per
als ecosistemes fluvials, i la seva situació
delicada, el Grup d’Estudi i Conservació
de les Tortugues de l’ADENC (GECTA),
des de 2019, treballa per estudiar la tortuga
de rierol i afavorir el seu hàbitat. Per fer-ho,
aquest grup fa un seguiment de la població
en el riu i realitza tasques d’extracció
de les seves principals competidores,
concretament la tortuga de Florida
(Trachemys scripta), considerada també
espècie invasora.

FES REVIURE EL RIPOLL
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Avui dia la tortuga més
abundant al riu Ripoll és la
tortuga d’orelles grogues, una
espècie exòtica invasora.
Fotografia de Gerard Codina

Tot i que des de mitjans dels anys noranta es va decretar

al riu. Aquesta disminució fa preveure que diverses

la prohibició de la comercialització i venda de la tortuga

espècies com la tortuga de rierol, però també d’altres,

de Florida d’orelles vermelles (Trachemys scripta

com diferents d’amfibis, es vegin afavorides. Tot i així,

elegans) i la responsabilitat de les administracions de

com que l’origen d’aquestes tortugues exòtiques esdevé

les zones on s’havien establert d’eliminar-les, el comerç

principalment dels alliberaments il·legals d’exemplars

de tortugues exòtiques va continuar amb subespècies

domèstics, que encara avui es continuen produint,

(Trachemys scripta scripta) i la tortuga de Cumberland

acompanyades de molta divulgació de la problemàtica.

Aquest fet, lluny de solucionar el problema, ha fet que

En els dos anys que el GECTA realitza la
seva tasca al Ripoll, s’han extret d’aquest
espai natural un gran nombre de tortugues
exòtiques, no tan sols tortugues de
Florida, sinó d’altres espècies americanes i
d’origen asiàtic.

Malgrat que encara ara les tortugues
de Florida predominen al riu, la tasca
del GECTA ja comença a donar
resultats, amb un increment notable
del nombre d’exemplars capturats
de tortuga de rierol els últims
anys, fet que pot indicar que el
percentatge poblacional de l’espècie
autòctona respecte de les exòtiques
ha augmentat.

Aquestes actuacions de control esdevenen clau per a la

Tot i així, la població de tortuga de rierol a Sabadell és

conservació del sistema fluvial i la seva fauna, i han reduït

molt jove i encara necessitarà un bon seguiment i un gran

notablement la presència d’espècies exòtiques invasores

esforç per poder arribar a un estat òptim i saludable.

de tortuga de Florida com la d’orelles grogues

(Trachemys scripta troostii), a banda de noves espècies.
els alliberaments de tortugues exòtiques es continuïn
produint. De fet, actualment l’espècie més abundant al
riu Ripoll és la tortuga d’orelles grogues, amb efectes
similars als que ja produïa la tortuga d’orelles vermelles.

aquestes tasques no es poden aturar i han d’anar

ENTREVISTEM A

Esther Querol

Marta Tafalla, Doctora en Filosofia
Interessants reflexions crítiques de la nostra societat
Marta Tafalla (Barcelona, 1972). Doctora en Filosofia
i professora d’ètica i estètica a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Autora de diversos articles i
llibres, acaba de publicar Ecoanimal. Una estética
plurisensorial, ecologista y animalista. Una
trobada al bosc de Volpelleres de Sant Cugat del
Vallès, un bosc encaixat entre dues vies de tren, una
autopista i una zona d’equipaments. Actualment
Marta Tafalla participa en la plataforma SOS Bosc
Volpelleres, un col·lectiu de veïns i veïnes de Sant
Cugat que defensen el bosc i lluiten per conservar-lo.

Quin és el paper que juga avui dia la filosofia

Crec que hem de remarcar el paper de l’ètica. Ara que

actualment?

l’ètica s’ha eliminat de l’educació secundària. La gent que

molt rellevant i hi poden ajudar moltíssim; en aquest

ha un lloc on qüestionar i parlar de què és el que hem de

crítica en la situació de crisi ambiental que vivim

justament estem en guerra, hem de repensar per què

La filosofia, però també altres disciplines, juguen un paper

fa una carrera de ciències no té formació en ètica. No hi

sentit, les arts són molt importants per comunicar. Moltes
idees arriben a través d’una pel·lícula, d’una obra literària,
la pintura o la fotografia, per exemple. Les disciplines

fer perquè la societat sigui justa. L’ètica és essencial per
qüestionar-nos quina societat volem i com hi arribem.
Hem de fomentar el pensament crític, però també

d’humanitats, en general, i no només la filosofia, també

necessitem un espai per treballar-lo.

poden ajudar a analitzar críticament la situació que estem

De quina manera creus que l’ecofeminisme entra en

vivint actualment i proposar cosmovisions alternatives.
Estem destruint el planeta on vivim... Però, «per què
ho fem?» Aquest «per què?» es planteja poc i és molt
rellevant. Ens considerem l’espècie més intel·ligent,
però ens estem autodestruint. Aquest «per què?» té una
dimensió científica, però també cal analitzar-lo des de la
filosofia i des de l’ètica.

l’escenari actual?

L’ecofeminisme és molt necessari i important per generar
discursos que tinguin capacitat no només de queixa i
de protesta, sinó també de donar il·lusió. Necessitem
generar discursos per repensar la felicitat. Hem de
pensar maneres de ser feliços. Hem de repensar què
és important. L’ecofeminisme està ajudant en això, a

Hi ha referents a les humanitats i la filosofia que

repensar les relacions humanes, a cuidar-nos les unes

facin aquestes reflexions?

a les altres, a donar més importància a les relacions

Henry David Thoreau se’n podria considerar una mica

humanes que a l’èxit econòmic.

el pare en els països de llengua anglesa. Actualment,

Quina percepció de la natura té la societat actual?

Jorge Riechmann, professor de filosofia a la Universitat
Autònoma de Madrid, des de mitjan anys vuitanta escriu
i dedica esforços a tractar de comprendre les diferents
dimensions de la crisi ecològica i social.
També podem tenir en compte Jesús Mosterín, que va
fer molta feina de pensar desde la perspectiva animalista.
Una altra persona referent és Alicia Puleo, filòsofa
ecofeminista, catedràtica de Filosofia Moral i Política a
la Universitat de Valladolid, amb una gran feina sobre
l’ecofeminisme.

Què ens manca per apreciar més la natura i ser més
responsables?

La cultura antropocèntrica posa al centre l’ésser humà
i fa servir la natura i els animals com si fossin estris
que tenim aquí per utilitzar com vulguem. Hem fet un
trencament radical amb el món natural. El trencament és
tan bèstia que estem destruint el nostre propi planeta. Si
tothom tingués afecte pel món natural, no hauríem arribat
al punt actual. El sistema actual ha aconseguit allunyarnos i desconnectar-nos de la natura per poder-la destruir

El medi ambient i la natura estan molt condicionats

sense que la gent protesti.

que la filosofia pot participar i aportar la seva

La gent per naturalesa té necessitat d’estar a la natura,

per l’economia i l’urbanisme actuals. Com creus

Quina relació hem creat amb la natura?

mirada per fer front a la situació actual?

perquè en formem part i som naturals. Som animals molt

ENTREVISTEM A

11

estètics i la bellesa és molt important per nosaltres; a

circumstàncies i de com arribes als diferents moviments i

més, la bellesa de la natura ens fa gaudir molt a la gran

col·lectius. En el fons estem buscant coses molt similars,

majoria de nosaltres. Podem buscar aquesta bellesa

però són camins diferents. Hi ha un desconeixement

natural en un petit parc o en el bosc de costat de casa,

mutu, però no crec que hi hagi un enfrontament.

però si només fas això, el capitalisme no fa negoci amb tu.

L’ètica animalista és molt més fàcil d’entendre, és un

El capitalisme ha descobert que hi ha un negoci brutal,

enfocament més concret. Els temes ecologistes són molt

que es tracta de vendre a la gent experiències estètiques

amplis, i costa d’entendre’n els impactes. L’animalisme té

de la natura com, per exemple, viatges en grans entorns

una immediatesa que no té l’ecologisme; per exemple, el

naturals paradisíacs; fins i tot en els anuncis de cotxes

canvi climàtic costa d’entendre, no és fàcil d’entendre, i el

hi surten grans paisatges naturals. Bona part del turisme

patiment animal és més tangible.

juga amb això. Hi ha una indústria de promeses de

Creus que les accions locals són importants?

belleses naturals, i la gent acaba pensant que per tenir
contacte amb la natura t’has de gastar un dineral. Si tu et
pots pagar un viatge al Vietnam, anar al Montseny ja no
té glamur, i això la gent s’ho ha cregut.

Com les podem relacionar globalment? Què implica
cuidar els nostres espais lliures propers, el bosc de
darrere de casa?

La natura més propera és vista com la natura per a

Actualment hi ha un debat sobre la taula que genera

pobres. Jo he anat a passejar al riu Ripoll, i per la gran

hi ha entre l’ecologisme i l’animalisme?

també amb el bosc de Volpelleres.

diferents opinions. Què penses sobre la relació que

majoria és un espai fluvial que no té glamur. Això passa

Crec que és el gran debat, i el que haurem de fer és

Per poder valorar el bosc de darrere de casa, el més

trobar-nos. No estem tan lluny, però parlem poc.

important és fomentar l’educació ambiental, per entendre

Actualment, ens trobem en una societat tan boja

què és la natura. I en això, entitats com l’ADENC, que

que, si volem connectar amb el món natural i el món

realitzeu educació ambiental, són essencials. Jo crec que

animal, ho fem des d’on podem. Depèn també de les

el pilar de l’educació hauria de ser l’educació ambiental.

TERRASSA - Rieres

Oscar Galeote i Carme Carcaño - Comissió de Rieres de Terrassa

Naturalitzar la riera de les Arenes de Terrassa:
no només és possible, sinó que és necessari.
“Des de temps i temps, la riera fou sobirana del seu rieral, dominant els flancs i
la plana, de mallols, de ginesta gerda, i raïmades d’or i coral.”
Així comença el poema “La riera sobirana” (1964), on Pere Elies plasma de forma senzilla però precisa els fets

succeïts el 25 de setembre de 1962: els grans aiguats del Vallès. Aquella nit, les rieres van reclamar el que els hi
era propi, la seva plana inundable, arrossegant i destruint al seu pas carrers, habitatges, i la vida de més de 418
persones, només a Terrassa.

Però com bé explica l’autor, el problema no és la riera, sinó la nostra falta de comprensió vers les dinàmiques

naturals dels nostres territoris. El menysteniment de la sobirania de les rieres, lluny de ser reconegut, es banalitza quan

al novembre del mateix any es decideix iniciar les obres d’endegament de la riera de les Arenes, reduint els 100-300 metres
variables de plana fluvial, a només 50 metres d’ample, canalitzant la riera amb murs de formigó de 2,60 metres d’alçada per
reconduir els elevats cabals previstos.
Es va decidir que encotillar la riera era la millor forma de relacionar-nos amb ella. Però, aquesta canalització va

suposar un ofec, un trencament del sistema natural amb una pèrdua total dels espais de ribera i les seves zones inundables.
Deslligada de moltes de les fonts de sediments, sumat a l’abandonament de camps agrícoles, el confinament entre murs va
desencadenar canvis importants en el règim de transport de sediments. Al llarg del temps aquesta desconnexió, juntament
amb l’augment del calat de les avingudes, s’ha traduït en una erosió de la llera, amb incisions i desfalcaments de les
estructures, i una sèrie de patologies crítiques econòmicament insostenibles.

Esquerra: riera de les Arenes artificialitzada durant el procés de canalització, 1963 Font: AMAT. Dreta: la riera busca el seu lloc, redueix el
pendent de l’escorrentia i crea salts d’aigua dins de la canalització. Font: Galeote, 2016.

Però el que cal entendre és que estem davant d’un procés natural. I si observem la riera, veurem que no ha fet més

que iniciar el seu procés d’estabilització dins de l’espai entre murs del canal. Gradualment ha passat d’una riera antròpica,
plana i llisa, cap a una riera amb reduccions de pendents, salts d’aigua i vegetació. Aquests canvis geomorfològics s’han
traduït en una especialització dels espais de la canalització inicial per poder acollir una nova dinàmica natural que busca
l’estabilitat del seu propi llit.
L’estadi d’estabilització final encara no ha arribat i, fins que no finalitzi, la riera continuarà erosionant i posant

en perill la infraestructura que l’ha confinada. Aquesta transició natural que realitza la riera és un procés llarg en climes
mediterranis. Però hi ha un altre inconvenient: aquest règim estable només funciona en condicions de pluges ordinàries,

amb cabals més o menys iguals i estables entre episodis. Quan arriba una gran rierada, el sistema és destruït per l’avinguda
i col·lapsa, provocant un augment sobtat de la capacitat erosiva que arriba a les estructures de la canalització, produint
desfalcaments, i eventualment el col·lapse de murs i voreres adjacents.

TERRASSA - Quart Cinturo

Maties Serracant - Campanya Contra el Quart Cinturó

La riera continua reclamant la seva sobirania: l’hem d’escoltar. La Comissió de les rieres i torrents de Terrassa considera
que és necessària una nova mirada cap a la riera de les Arenes. A més, la riera de les Arenes conserva unes característiques

i dinàmiques territorials singulars que poden ajudar en la seva definició com a eix estructurador. Una nova mirada vers la riera,
des de la comprensió de les dinàmiques de l’aigua, pot ser la clau per definir els espais urbans del seu entorn.
Cal retornar a la riera els drets que reclama, enderrocar els murs, i deixar que es converteixi en allò que era, una

riera natural. Permetre que estabilitzi el seu llit al seu pas per les ciutats, i que recuperi nous espais fluvials. Un plantejament
que ha d’anar de la mà d’una gestió de les grans avingudes abans que aquestes entrin a la ciutat de Terrassa.

Esquerra: instal·lació dels murs de la canalització a la riera de les Arenes, 1963. Font: Fotos Altimira. Dreta: desfalcament dels murs, conflicte
entre dinàmiques naturals i estructures artificials. Font: Galeote, 2016.

El Ministerio de Transportes no podrà continuar
el projecte del tram Terrassa-Granollers del
Quart Cinturó
El procediment d’avaluació ambiental del Quart Cinturó del tram
Terrassa-Granollers ha tornat a caducar.
La caducitat alenteix el procediment i genera una nova oportunitat per revisar el model de mobilitat i territorial. Després de

gairebé 30 anys de l’inici de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), en un context d’emergència climàtica i energètica
evident, el Ministerio de Transportes ha d’abandonar el projecte i rectificar les prioritats d’inversió en les xarxes de transport.
La tramitació dels nous projectes d’infraestructures està regulada
per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Les fases d’aquesta tramitació estan taxades, així com la
validesa temporal de les decisions que l’administració ambiental
adopta. Els informes caduquen i els projectes no es poden
desvincular d’aquesta legislació ambiental. En aquest marc
normatiu la Campanya Contra el Quart Cinturó, que fa
un seguiment exhaustiu del projecte, ha estat vetllant pel
compliment de la legislació ambiental per aturar el projecte
en la via administrativa.
L’enorme feina de la Campanya i la desídia i el menyspreu al
procediment ambiental per part l’Administració de l’Estat ha
permès que haguem evidenciat la caducitat d’aquest tràmit, tal
com ja ho vam fer també el desembre de 2012, quan vam forçar
l’arxivament de l’expedient obert aleshores. Ara, novament, el
document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental de l’estudi
informatiu del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers ha caducat.
Ja el gener de 2021 vàrem demanar al Ministerio que resolgués la
caducitat del tràmit de consultes ambientals. Ara, resolts tots els
terminis, el silenci n’ha confirmat la caducitat. Així, el Ministerio de
Transportes no podrà, tal com havia previst en els pressupostos

generals de l’Estat, finalitzar i portar a aprovació inicial l’estudi
informatiu del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó aquest
2022. Aquesta nova caducitat obliga a iniciar altre cop tota la
tramitació del projecte.
La CCQC vetllarà ara per l’arxivament de l’expedient de
l’estudi informatiu. En cas contrari, demanarà la nul·litat de
qualsevulla tramitació posterior. I si fos necessari, recorrerà
a la via contenciosa administrativa, sense descartar la jurisdicció
penal, per defensar aquesta nul·litat, tal com ja va fer en l’anterior
tramitació.
Amb aquesta nova caducitat, el Ministerio de Transportes, però
també tots els altres agents implicats, disposen d’una nova
finestra d’oportunitat per abordar la necessària revisió a fons del
projecte del Quart Cinturó i la seva substitució per inversions
d’acord amb els reptes energètics, ambientals i socials. Definir
un nou programa d’actuacions que inclogui els vectors territorial,
social, econòmic i ambiental de manera ponderada hauria de ser
la prioritat de qualsevol govern i governant.
Aquest mes de maig celebrarem ja 30 anys de la Campanya.
Estigueu atentes a les convocatòries que farem públiques a les
xarxes!
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VIA VERDA

Joel Gonzàlez

VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola
en el context d’emergència climàtica

IMPORTÀNCIA DE LA PRESERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL VALLÈS
El passat dia 3 de desembre de 2021 l’ADENC, juntament amb el Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
va organitzar la jornada LA VIA VERDA DEL VALLÈS Sant Llorenç – Collserola.

La jornada estava dividida
en tres blocs principals
El primer bloc estava emmarcat dintre de la presentació de la jornada i va constar

de la presentació de tres temàtiques diferents. Primerament, la mobilitat al campus de
la UAB, a càrrec de Carme Miralles Guasch. Seguidament, es va tractar la temàtica
de la fragmentació, més concretament la problemàtica existent al Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallès, amb Míriam Robles Fernández. I finalment es va tractar la
temàtica de la biodiversitat vallesana, amb Joan Real Orti.
El segon gran bloc de la jornada, anomenat «Taula d’experiències», es va basar en

l’exposició, per part de diversos actors del territori, de les oportunitats i problemàtiques
que trobem actualment a la VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola.

L’últim bloc de la jornada es va basar en un debat final en el qual van participar el president de l’ADENC, Joan Carles Sallas Puigdellívol, el director del Parc Natural de la Serra

de Collserola, Raimon Rodà Noya, el director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Àngel Miño Salinas, i el vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
Carles Rodríguez Herencia, els quals van fer una petita conferència sobre les perspectives i problemàtiques presents a la Via Verda Sant Llorenç – Collserola i els reptes per
poder seguir mantenint el valor d’aquest espai.

LES CINC CONFERÈNCIES
EMMARCADES EN AQUEST BLOC
VAN SER LES SEGÜENTS:
- La rellevància ecològica de la
connectivitat de les rieres, per Cesc
Múrria Farnós.
- Coneix la biodiversitat del campus
de Bellaterra a la UAB, per Anna
Florensa Botines.
- Volpelleres: l’últim corredor, per Leo
Baquedano.
- La Via Verda: una oportunitat per a
la mobilitat amb bicicleta, per Adrià
Garcia Silvestre.
- Transicions: de camp de golf públic a
parc interurbà del torrent dels Alous
– Can Sant Joan, per Mireia Gascon
Merlos.

Al canal de YouTube de l’ADENC es pot veure la jornada:
https://www.youtube.com/watch?v=PGxSj2lpyrM

VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola

VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola és un projecte ambiental per salvar de la urbanització
la faixa de terrenys que connecten els dos parcs del Vallès Occidental: el de Sant Llorenç del
Munt i el de Collserola.

Es tracta d’una àrea de molt interès per poder consolidar a la plana del Vallès espais lliures de tipus agrícola,
boscos i alguns llocs que, tot i contenir algunes edificacions, el seu caràcter és el d’espai lliure i no el de
continu urbà.

Actualment, aquesta via verda, igual que d’altres, rep una gran pressió com a conseqüència de la massificació urbanística
i la construcció de grans infraestructures viàries i de subministrament d’energia, i tot això en un context de contaminació
ambiental i acústica que afecta negativament els ecosistemes.
Derivada de la manca d’espais sense urbanitzar al Vallès, destaca la importància de conservar els pocs espais que queden
amb gran valor ecològic, com és la VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola.

VIA VERDA

15

Problemàtiques i oportunitats
a la VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola
A fi de comprovar de manera efectiva quina és la situació actual de l’espai, s’ha de destacar quins són els projectes i
amenaces que es presenten per poder fer-hi front. Actualment a la VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola hi trobem
una gran quantitat de problemàtiques i oportunitats les quals les podríem dividir en cinc grans grups:

ESPAIS LLIURES: els podem definir com els espais on es desenvolupen els grups humans en la seva interrelació amb
el medi ambient. MOBILITAT: infraestructures que afecten negativament la via verda, ja que amb la seva construcció es
destrueixen grans espais de valor ecològic i es talla el lliure moviment de les espècies de fauna local. DESENVOLUPAMENT

URBÀ: elements derivats del creixement de les ciutats i de les activitats d’oci de les ciutats. CONTAMINACIÓ I SALUT
PÙBLICA: activitats i elements que poden provocar un augment de la contaminació, ja sigui acústica com atmosfèrica, i
poden afectar la salut de la població. PATRIMONI: elements de gran valor arquitectònic i paisatgístic.

Llistat de les
problemàtiques
més significatives

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

VIA VERDA
Sant Llorenç – Collserola
4. Golf de Matadepera
5. Urbanització de Can Font

1. Centre Direccional
(Cerdanyola del Vallès)

4. Golf de Torrebonica

2. Els Bellots II
(Terrassa)

5. Urbanització de Can Barata

3. Bosc de Vollpelleres
(Sant Cugat)

2. Els Bellots

4. Camps de golf

3. Bosc de Volpelleres

5. Urbanitzacions

Serra de Collserola

1. Centre Direccional

1. Centre Direccional. Espai de 408 ha situat al

nord a sud, i dos petits torrents que la travessen d’oest a

municipi de Cerdanyola del Vallès, d’alt valor ecològic,

est. L’espai està situat en sòl urbà de parcs i jardins. La

ja que és la porta al Parc Natural de Collserola. La

problemàtica és la proposta d’edificar-hi un col·legi dintre

problemàtica en aquest espai és l’aprovació del PDU, en

de l’espai del bosc, acció que reduiria el poc terreny ja

el qual es projecta la construcció de 5.400 habitatges i la

disponible.

projecció de diversos espais per a l’activitat industrial, al

4. Camps de golf. Els impactes d’aquestes instal·lacions

voltant de 16 abocadors i espais contaminats. El projecte

sobre la Via Verda Sant Llorenç – Collserola són molt

ja aprovat, però encara no executat, ha estat portat als

diversos: consum de territori, urbanització del medi rural

tribunals per l’ADENC i el col·lectiu REFEM.

i natural, pèrdua de connectors biològics entre espais

2. Els Bellots. Espai situat al municipi de Terrassa. És un

naturals, contaminació d’aqüífers, desfiguració del

espai classificat com a sòl urbanitzable delimitat, amb un

paisatge, pressió humana per increment del trànsit, soroll

paisatge de terres de conreu de secà. La problemàtica

i contaminació lumínica nocturna, entre d’altres.

en aquest espai és la modificació del POUM per poder

5. Urbanitzacions. La dispersió i segregació d’usos

transformar-lo en un espai industrial.

que generen aquestes formes residencials tenen

3. Bosc de Volpelleres. Situat al municipi de Sant

conseqüències socials, econòmiques i ambientals tant

Cugat, és un espai caracteritzat per ser un sòl agronòmic

per a les persones que hi viuen com per als entorns on

de molta qualitat on es troben diversos cursos fluvials.

s’ubiquen, en aquest cas la VIA VERDA Sant Llorenç –

Hi destaquen la riera de Volpelleres, longitudinalment de

Collserola.

REFEM

Àngel Gastón - Associació REFEM El Centre Direccional

REFEM i el Pla director Urbanístic
del Centre Direccional

D’on ve REFEM?

REFEM neix l’any 2016 amb la voluntat explícita d’incidir en el desenvolupament de l’anterior
PDU del 2012 (anul·lat per contenciós el 2017) i de fer propostes per al posterior PDU de
2021. REFEM vol continuar la lluita, iniciada per la proposta del Fòrum Terrassenc, l’Associació
Cerdanyola – Via Verda i altres entitats, tenint present l’actual situació d’ocupació parcial que
presenta actualment la Plana.
Què tenim i què aportem?

Stradivarius, Nature Bissé, edificis mirall de la Caixa,...),

Un cop obligat el Consorci, per sentència del 2017, a

però no d’habitatge. El motiu principal del no creixement

anul·lar el PDU, REFEM el Direccional, davant la voluntat

de pisos és l’existència de 17 abocadors, principalment

de fer un nou planejament, presentà les bases per a

el de Can Planas, fet que no permet garantir la salut

una nova proposta en què prevalgués la salut pública,
el creixement d’habitatge necessari per a Cerdanyola i

pública sense una actuació preventiva.

Actualment un nou PDU aprovat el 2021 torna a engegar

una reserva important d’espais lliures que permetessin la

la maquinària de l’ocupació urbanística-cimentera

connectivitat amb Collserola a l’entorn del la Via Verda.

d’aquest espai de 407 ha.

Aquesta feina la presentàrem a diversos grups
parlamentaris, grups municipals i entitats de la localitat,
i en diversos actes públics, on veiérem, en la majoria

El nou PDU

El nou PDU consolida un creixement empresarial i un

de casos, un posicionament positiu, i en pocs altres, de

barri residencial (5.377 habitatges) a l’entorn del Castell,

silenci. Hem estat presents activament a tots els «espais

al voltant de l’antic abocador de Can Planas. Cal dir

de participació» organitzats pel Consorci, així com també,

que l’anterior pla proposava 3.550 habitatges i que el

organitzant-ne de complementaris, com el d’Espais

creixement actual a 5.400 el justifiquen per solidaritat

Naturals.

amb l’Àrea Metropolitana i per encabir les seves
necessitats habitacionals.

Els projectes del Centre Direccional

El PDU del Centre Direccional és un projecte històric
pensat ja als anys 90. Aquesta zona de connectivitat
estratègica situada en terrenys de Cerdanyola, limitada
per Sant Cugat – UAB – Collserola, va fixar la mirada
d’aquells que la veien com un element possible de

Abocadors

Mentrestant, els riscos dels abocadors persisteixen,

especialment dos: Can Planas i Elena. Aquest darrer, el

dipòsit Elena, que havia de ser modèlic, en col·lapsar va

provocar fuites atmosfèriques i laterals de gasos com metà

creixement urbanístic i especulatiu.

(d’efecte d’hivernacle superior al CO²) i lixiviats, durant

Diversos projectes (2002, 2005, 2009, 2012) van

més de 10 anys. Finalment, per complir amb l’emergència

ser anul·lats per altres contenciosos. Malgrat això, el

climàtica s’ha fet un procés d’extracció i canalització de

Consorci del Centre Direccional ha seguit tramitant

gasos del qual desconeixem (a hores d’ara) dades que

llicències d’obres públiques i privades (Sincrotró, Senner,

indiquin l’eficiència d’aquesta actuació pionera.

REFEM
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El motiu principal del no creixement
de pisos és l’existència de
17 abocadors, principalment el
de Can Planas, fet que no permet
garantir la salut pública sense una
actuació preventiva.

L’abocador de Can Planas presenta un gran risc reactiu

- El PDU significarà un gran creixement residencial

pels materials soterrats que conté: sals de fosa d’alumini,

amb activitats, ple de buits en els espais ocupats pels

asbestos, metalls pesants i altres compostos orgànics.

abocadors no edificables (comptats com a espais lliures).

A tocar del Castell i fins al cementiri, ocupa unes 18 ha

- No s’incorporen mesures de mitigació de canvi climàtic i

i conté uns 2,5 milions de tones de residus fins a una

de màxima eficiència de les edificacions i espais públics.

profunditat màxima de 60 m.

- La franja reservada com a corredor ecològic és

L’única actuació del Consorci ha estat encapsular

insuficient, atesa la seva connexió com a «preparc» amb

l’abocador i instal·lar una barrera hídrica permanent

Collserola. Tampoc es proposen mesures d’alliberament

perquè l’aigua dels dos aqüífers subterranis no «provoqui»

de circulació de vies com la BV-1414, que la divideix en

reaccions químiques perilloses. Entenem que aquest

dos, passos de fauna sobre els FFCC i altres mesures

sistema permanent de control no garantirà la seguretat

complementàries.

propera i futura, i continuem defensant que l’única solució
efectiva és retirar els residus i descontaminar el sòl.

Què hem fet fins ara i què volem?

En l’àmbit ciutadà i col·lectiu, hem fet difusió del que
Quins aspectes negatius conté el PDU del Centre

pot representar aquesta macrooperació. També s’ha

Direccional?

col·laborat a crear espais de confluència col·lectius amb

Als ja esmentats, provocats pels abocadors, cal afegir els

entitats i grups polítics, amb els mateixos objectius.

següents:

Es presentaren al·legacions al projecte (a les quals no

- Construcció d’un nou barri, a la zona del Castell,

s’han dignat a respondre) i posteriorment ens hem afegit

segregat de l’actual ciutat, amb 5.400 habitatges, que

activament a la presentació de la demanda al tribunal

condicionarà l’estructura de ciutat i les seves necessitats

contenciós administratiu.

addicionals. Tot i que s’esmenta un 47% d’habitatge

La suma d’entitats, grups polítics i ciutadania

protegit, no s’indica en cap moment el percentatge de

compromesa (a la qual volem agrair especialment el seu

lloguer.

suport) ha permès que el que semblava inassumible

- Augment de la mobilitat, que preveu uns 60.000

(pels costos) ha confluït en la presentació de la demanda

moviments de persones/dia. Creixement del parc

conjunta al TSJC.

automobilístic i una molt baixa aposta pel transport

La mobilització no s’atura aquí, queden moltes coses per

públic. No s’aposta pel projecte de Tram Vallès, que uniria

fer abans de la resolució judicial. L’objectiu és «guanyar»

la zona amb Montcada, Ripollet i les diverses estacions

el contenciós i crear les bases per a un consens de

de ferrocarril.

ciutat, en la perspectiva de decidir col·lectivament el futur

- Augment de la contaminació pels moviments de

de la Plana.

vehicles, en un moment d’emergència climàtica i

I en això estem i… estarem.

sense complir les obligacions contretes de reducció
d’emissions.

Febrer de 2022

ELS BELLOTS

Toni Sanllehí - Plataforma Tu Ets Entorns Terrassa

Els Bellots, una oportunitat
Els entorns de Terrassa abasten diversos espais, molts dels quals
formen part de l’anomenada Anella Verda de Terrassa.
No obstant això, hi ha espais que tot i ser part de la VIA VERDA Sant Llorenç – Collserola, dins la plana del Vallès,
resten fora de l’Anella i queden retallats pels grans projectes d’infraestructures i polígons projectats.
És el cas de la zona natural dels Bellots, on s’ha projectat un futur polígon de logística al costat del polígon
existent, amb força naus buides. Aquí, però, hi ha una variant que va clarament en contra dels objectius de desenvolupament

sostenible. Ens referim al fet que per projectar l’esmentat polígon de logística (Bellots II), es necessita un gran espai comprès
entre la carretera N-150 de Terrassa a Sabadell i l’autopista de quatre carrils C-58. Tot això amb els corresponents accessos
nord i sud. La construcció del macropolígon Bellots II urbanitzaria 95 hectàrees de sòl agrícola, una superfície que suposa
el 13% dels conreus de secà de Terrassa.

Els valors naturals d’aquests espais són,
en dades contrastades, força alts,

i a ulls d’altres no són suficients per a un estudi d’impacte ambiental
adequat a la llei sobre el canvi climàtic. És un dels molt racons de
la plana del Vallès que presenta unes característiques d’un petit
secà travessat per torrents i on hi ha prats i erms que són tots ells
reservoris de biodiversitat.

En aquest espai hi podem trobar diversos arbres catalogats pel mateix Ajuntament de
Terrassa, i en els petits torrents també hi ha diverses espècies de bosc de ribera, entre elles
el càrex (Carex halleriana) i retalls de verneda. La preservació de les petites zones humides
entre camps i marges és cabdal per a la lluita contra el canvi climàtic.
Hi ha diversos estudis recents en què es demostra que les espècies lligades a espais
agrícoles o de prat i erms estan minvant en un 25% aproximadament de fa uns 10 anys.
Per contrarestar totes les possibles
agressions en aquests espais, els diferents
informes de les Nacions Unides contra el canvi
climàtic recomanen restaurar i renaturalitzar
espais naturals a les ciutats i entre les ciutats i
el seu entorn. Tot seguit detallem una sèrie de
mesures que proposa la Plataforma Tu Ets
Entorns Terrassa en el seu manifest «Salvem
els Bellots, Salvem el Vallès!».

Garantir la funcionalitat dels connectors ecològics territorials
d’àmbit comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat i la
degradació de la nostra fauna i flora.
Recuperar les funcionalitats agrícoles de l’entorn, promovent
també el desenvolupament de xarxes de producció i consum
responsable de productes de proximitat i de productes
ecològics.
Fomentar un ús social respectuós amb l’entorn, que permeti
gaudir dels seus valors i revaloritzi la qualitat ambiental dels
barris més propers a l’Anella Verda.

ELS BELLOTS
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Les institucions haurien de vetllar pel compliment d’allò

ha molt terreny de secà i de regadiu, i cal aprofitar molt

que postulen adherint-se als objectius de desenvolupa-

més tots aquests espais, ja que molts d’ells estan degra-

ment sostenible pel que fa sobretot a la biodiversitat. Per

dats i amenaçats.

exemple, caldria preservar els conreus de secà existents a

Aquesta plataforma, a la qual ja s’han adherit més de

l’entorn de l’Anella Verda (i en concret els de la zona dels

30 entitats de Terrassa i del Vallès, vol donar la veu a la

Bellots), per tal de mantenir la riquesa ambiental i el valor

ciutadania per oposar-se a la construcció del polígon dels

social que aporten.

Bellots. S’han realitzat diverses accions reivindicatives

Això s’hauria de dur a terme no tan sols mantenint els

amb el suport de SOS Vallès i les entitats impulsores

camins existents, sinó, per exemple, conservant els mar-

(entre elles l’ADENC), com la marxa divulgativa del passat

ges entre camps de l’espai agroforestal, on hi trobem una

octubre de 2021, on es van aplegar més de 200 perso-

gran riquesa d’ocells que aprofiten aquests espais. També

nes per protestar contra la construcció del polígon.

s’hauria de procurar fer saber que és una zona de caça

També hi ha hagut assemblees obertes per lligar més

per a ocells rapinyaires, on es constata la seva presència

entitats que donin suport a la plataforma i explicar les

des de fa temps en les diferents sortides ornitològiques, en

darreres novetats en relació amb el projecte aprovat.

què es registren les dades de les diferents observacions

Per tot això creiem que els Bellots és el paradigma de la

(https://ocellsceterrassa.wordpress.com/).

lluita contra el canvi climàtic i per salvar espais naturals,

Volem aconseguir que sigui possible una protecció

protegits o no, ja que no hi ha temps per perdre per atu-

de tots els entorns i de totes les possibilitats agràries

rar unes agressions al medi que finalment afecten cada

d’aquests terrenys, en els quals es podrien produir molts

vegada més la biodiversitat i a voltes ens afecten a tots.

més aliments de quilòmetre zero al voltant de la ciutat. Hi

Marxa del 24 d’octubre de 2021

AILANT

Eduard López

L’Amenaça de l’Ailant
Vivim en un món globalitzat en el qual cada vegada hi ha un major intercanvi
de dades, de mercaderies i de persones entre diferents regions del planeta que
poden trobar-se separades milers de quilòmetres.

Tal com ha evidenciat la situació
sanitària actual, la globalització també
comporta l’intercanvi d’organismes
que, si no fos per la intervenció
humana, no haurien arribat a zones
tan allunyades de la seva àrea de
distribució natural.
Algunes d’aquestes espècies han
estat capaces d’adaptar-se al nou
medi i proliferar-hi, de manera que
poden arribar a tenir un efecte negatiu
sobre els ecosistemes locals. Tal
és el seu impacte que les espècies
introduïdes, les conegudes com a
espècies invasores, són, juntament
amb el canvi climàtic i el canvi
d’usos del sòl, una de les principals
causes de la pèrdua de biodiversitat,

l’anomenada sisena extinció
en massa, a la qual estem assistint.

AILANT

21

A casa nostra són nombroses les espècies invasores. Són coneguts els casos del mosquit tigre

(Aedes albopictus), del cranc de riu americà (Procambarus clarkii) o de la vespa carnissera asiàtica (Vespa velutina). Tanmateix poc es parla de les espècies de plantes invasores, que, tot i que és molt probable que les veiem diàriament, són
desconegudes per a gran part de la població.
Una de les espècies de plantes invasores més destacables pel que fa al seu impacte és l’ailant (Ailanthus altissima). Aquest
arbre procedent de l’Àsia oriental (la Xina, Corea i el nord del Vietnam) va ser introduït a Europa a partir del segle XVIII com a
planta ornamental i, més tard, per a l’estabilització de talussos a les vores de carreteres i vies ferroviàries. No obstant això,
degut a la seva gran capacitat de dispersió i a la seva tolerància a condicions ambientals diverses (sequeres, contaminació,
glaçades...), aquest arbre s’ha anat estenent per les zones urbanes i suburbanes de les regions temperades i subtropicals
del planeta. Actualment, es pot trobar en tots els continents, a excepció de l’Antàrtida, on les condicions climàtiques, per
motius obvis, no en permeten el creixement, almenys per ara.

En les regions colonitzades, l’ailant suposa una

de Terrassa i Sabadell. Actualment s’estan analitzant els

amenaça per a la biodiversitat. Per una banda, com

efectes de l’ailant sobre la composició florística i el sòl.

s’ha esmentat abans, pot dispersar-se amb gran facilitat,

Paral·lelament també s’està elaborant un protocol de

tant per mitjà de les llavors, produïdes en diversos cente-

gestió de l’ailant que pugui ser utilitzat com a referència

nars de milers per cada arbre, com a través de les arrels,

per les entitats municipals i altres tipus d’entitats que

a partir de les quals es poden generar nous individus. Per

vulguin controlar les poblacions d’aquest arbre exòtic.

una altra banda, una vegada establert, allibera compos-

Aquesta feina s’està realitzant gràcies al grup de treball

tos a través de les arrels que resulten nocius per a altres

i als alumnes de pràctiques del grau de Biologia de la

plantes ja que n’inhibeixen el creixement i la germinació.

Universitat Autònoma de Barcelona.

Això no només perjudica greument la flora local, sinó

Malgrat tot, els esforços per recuperar un bosc mediterra-

també els ecosistemes sencers, ja que sembla ser que

ni sa i funcional com a ecosistema se segueixen duent a

aquests exsudats de les arrels també afecten negativa-

terme, no només de la mà dels investigadors, sinó també

ment els microorganismes del sòl encarregats de reciclar

de la població, que no necessàriament té una formació

els nutrients. Per tant, on podria haver-hi un bosc natiu

científica. I és que, per a una gestió integral de les espè-

amb diferents espècies vegetals, capaç de funcionar com

cies invasores, és imprescindible comptar amb el suport

un ecosistema sa, hi hauria un bosc exclusivament format

de la població local. Aquesta no només hi pot contribuir a

per exemplars d’ailant, en el qual els cicles dels nutrients

través del voluntariat ambiental, sinó també amb petites

es veurien alterats.

accions diàries tan senzilles com evitar l’alliberament

Per restaurar els ecosistemes pertorbats per la presència

espècies exòtiques al medi natural, ser consumidors

de l’ailant, entitats com l’ADENC estan organitzant jor-

responsables i exigir a les autoritats l’adopció de mesu-

nades d’extracció manual d’individus d’aquesta espècie.

res fonamentades en evidències científiques. D’aquesta

És el cas de les dutes a terme al bosc de Torrebonica,

manera es pot frenar l’avenç de les espècies invasores

al Parc Grípia Ribatallada, situat entre els nuclis urbans

alhora que evitem possibles futures invasions biològiques.

RECOMANACIONS BIBLIOGRÀFIQUES
Crisis energética global y cómo
(no) la vamos a solucionar

Petrocalipsis
Antonio Turiel

Editorial Alfabeto
Per les venes de la nostra civilització corre el petroli, l’energia
que mou el nostre món. Però el petroli, molt probablement, ja
ha arribat al seu màxim (peak oil) i en un futur proper cada cop
serà més i més escàs. Les fonts renovables poden proporcionar energia, però no a l’escala de l’ús i malbaratament actual.
En aquest llibre Antonio Turiel, matemàtic i doctor en Física
(conegut pel seu popular i rigorós blog The Oil Crash), ens
explica la dura realitat de la crisi energètica. Ja cap al final del
llibre argumenta que hem de canviar de model econòmic i social si volem esmorteir el fort impacte econòmic que provocarà
el deixar de disposar de les ingents quantitats d’energia fòssil
que ara utilitzem. Una energia no renovable que, per cert, ha
destruït i pot destruir encara més el nostre clima. Recomanat
per a tots aquells que no creuen en solucions màgiques i volen
afrontar el futur amb altes dosis de realisme.

Alfred Bellès i Esther Querol

Flora del piso alpino

Plantas de las
cumbres del pirineo
D. Gómez, J. V. Ferrández, M.

Bernal, A. Campo, J. R. L.
Retamero, V. Ezquerra
Editorial Prames
Amb l’aval de l’Instituto Pirenaico de Ecologia s’ha editat una
guia de les plantes més habituals de l’estatge alpí del Pirineu,
és a dir, plantes situades per damunt dels 2.300 metres. Es
tracta d’una guia fotogràfica amb fitxes molt visuals i gràfiques. Abasta tot el Pirineu i inclou les fitxes de 630 plantes.
D’altra banda, incorpora una llarga introducció sobre aspectes
generals de la flora de muntanya, i a més està acompanyada
d’algunes claus dicotòmiques il·lustrades per poder identificar
els gèneres més difícils. Sens dubte, una guia imprescindible
que no pot faltar a les biblioteques dels amants de la botànica.

Explorando el potencial de la
renaturalización en España

Cómo evitar la culpa climática y
pasar a la acción

Rewilding Iberia

Y ahora yo qué hago

Jordi Palau
Lynx Edicions
El rewilding o la renaturalització, és a dir, tornar a fer salvatges
i funcionals els ecosistemes, és una tendència en conservació
que està en auge arreu del món. Hi ha abundant bibliografia
sobre el tema en anglès, però no hi ha gairebé llibres en castellà o català. Aquesta publicació intenta omplir aquest buit.
El seu autor, Jordi Palau, té una àmplia experiència en gestió
d’espais naturals; per exemple, ha estat director del Parc Natural de l’Alt Pirineu i ara dirigeix el Parc Natural dels Ports. De
la mà de l’autor explorarem les possibilitats de renaturalització
a Espanya, amb el gran potencial natural que té, alhora que
coneixerem aspectes diversos de la seva possible posada en
pràctica. Imprescindible per a tots aquells que vulguin estar
al dia en les noves tendències en la conservació d’espais naturals.

Una cartilla de alfabetización
ecológica

Los cinco elementos
Yayo Herrero

Editorial Arcadia
Avui ens enfrontem a una desestabilització creixent dels ecosistemes i dels cicles naturals del nostre planeta, com a conseqüència d’una economia extractivista i orientada a un creixement sense límits mundialitzat. Ens trobem davant d’una gran
crisi ecosocial. Yayo Herrero proposa analitzar-la a partir de
cinc elements: aigua, aire, terra, foc... i vida, per poder recuperar la memòria del que som i d’on venim, i així desenvolupar
una consciència que ens hauria de donar força per fer-nos
càrrec del món com a projecte viable. Situant com a prioritat
la sostenibilitat d’una vida digna, el gran repte és arribar a
compartir gairebé tot amb principis de suficiència, repartiment,
cures i precaució. Aquest assaig és una invitació a l’activisme
alhora que un cant apassionat a la vida bona al nostre planeta.

Andreu Escrivà
Ediciones Capitán Swing

Davant de la crisi climàtica sovint ens sentim aclaparats, ansiosos i impotents, sense saber com encarar el problema. Aquest
llibre ens pot ajudar a meditar sobre la qüestió i a actuar en
conseqüència. Cal dir que no és tracta d’un llibre de receptes
fàcils per afrontar la crisi climàtica, sinó que és una profunda
reflexió de l’autor al voltant de la nostra psicologia i de com encarar l’acció individual i col·lectiva. Es tracta de un llibre inclassificable, molt útil de cara a revisar les nostres actituds davant
d’una situació que ens desborda i a vegades ens paralitza.
Recomanat per a tots els que se senten ansiosos amb la dura
realitat del canvi climàtic.

Catàleg de mons millors

Utopia no és una illa
Layla Martínez

Editorial Episkaia

Necessitem tornar a creure que el futur depèn de nosaltres,
del que fem, que no necessàriament ha de ser pitjor, ni tan
sols en un context de crisi ecològica com el que vivim. El futur
depèn de les decisions que prenguem col•lectivament: és una
qüestió política. Una obra en què convida una ciència-ficció
i una anàlisi política optimistes dins del realisme per poder
projectar-nos cap a un futur que avui ens espanta. No hi ha
cap futur. L’amenaça imminent de la crisi climàtica, l’augment
de la desigualtat i l’auge de la ultradreta han convertit el futur
en un parany. Pensar en allò que vindrà sembla servir només
a l’angoixa, i la idea de canviar el món és rebutjada com una
ingenuïtat. Fins i tot imaginar-se és difícil. Sí que hi ha futur, i
ho hem d’escriure.

Si t’agrada la natura,
ajuda’ns a conservar-la
Troba la manera de col·laborar
amb nosaltres
Tens tota la informació a www.adenc.cat

Fes-te voluntari
Participa en els diferents grups de treball de l’entitat:
- Voluntariat ambiental en els projectes Fes Reviure el Ripoll, Via Verda Sant Llorenç-Collserola i Biodiversifiquem l’entorn urbà.
- Organització d’activitats de coneixement del medi natural: sortides de botànica, ornitologia, insectes, etc.
- Comunicació externa i interna a la revista, el blog o la pàgina web.
- Tasques de suport a l’oficina: economia, enviaments, etc.

Fes-te soci
L’ADENC és una entitat sense ànim de lucre que es finança en gran part amb les aportacions dels socis i sòcies.
Quota individual: 50 . Quota base d’afiliació. El primer any, quota reduïda de 20
Quota familiar: 12 . Quota reduïda a partir del segon soci d’una mateixa família que convisqui
en el mateix domicili.
Quota jove: 20 . Quota reduïda per a socis de fins a 25 anys.
Quota crisi: 20 . Quota reduïda per a socis amb dificultats econòmiques.
Quota soci protector: Per als socis que vulguin fer una aportació superior a 75 .
Essent soci, no només ajudes en la nostra tasca de protecció del patrimoni natural, també gaudiràs d’un seguit
d’avantatges exclusius:
- Gaudeix d’un descompte en totes les nostres activitats.
- Rebràs setmanalment el butlletí electrònic amb les nostres últimes notícies i les properes activitats.
- Rebràs anualment un exemplar de la revista Ecoadenc.
- Participa activament en l’entitat assistint a l’Assemblea Anual.
- Gaudiràs d’avantatges amb altres entitats i empreses com les cooperatives Som Energia i El Rodal, entre d’altres.

Fes un donatiu
Es poden fer aportacions a l’entitat puntuals o periòdiques.
Si vols fer un microdonatiu, tenim activa la “Campanya d’apadrinaments de vegetació de ribera”. Amb aquests donatius ens
ajudes a finançar el projecte de recuperació ecològica del Ripoll. En les jornades de voluntariat ambiental plantem totes les
plantes apadrinades.
Els donatius aportats a l’ADENC poden desgravar:
- IRPF: la deducció pot ser del 80% per als primers 150 euros de donatiu, i del 30% per la resta (o 35 % en cas de donacions
plurianuals d’almenys 3 anys).
- Impost de societats: deducció del 35% de la donació o el 40 % en donacions plurianuals (d’almenys 3 anys).
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Patrocina les nostres publicacions
Posa un anunci al nostre web o a la revista i ajuda’ns a finançar l’entitat.

Fotografia de Joan Ignasi Ros

