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EDITORIAL
GRÀCIES!
Desconec la sensació que deu tenir un trapezista quan, un cop realitzat, amb èxit, el
triple salt mortal sense xarxa, contempla, per uns instants, les altures on ha actuat, i
reflexiona. Imagino que els seus pensaments deuen ser semblants als que tenim a la
IAEDEN-Salvem l’Empordà després dels últims esdeveniments que hem viscut.
Les circumstàncies ens han portat a haver de fer una arriscada cabriola a la cúpula
del circ de la nostra vida com a entitat, i ens n’hem sortit.
S’ha actuat amb rapidesa i decisió. Abans del salt hi havia, però, certeses i dubtes,
potser a parts iguals. No hem permès ni que les primeres ens portessin a una eufòria
desmesurada, ni els segons a una por paralitzant. Jo m’imaginava voltejant
vertiginosament i, alhora, percebent el buit ineludible que et pot acabar engolint. Al
final obres les mans i trobes la fermesa d’unes altres mans que agafen les teves i et
salven d’una caiguda fatal. Aquestes mans salvadores eren les vostres. Gràcies, a totes!
La campanya La justícia ens reMATa ha recaptat 19.000 € en només tres dies (de
l’onze al tretze de juliol). Aquesta quantitat serveix per fer front a la condemna a
costes pels processos judicials que hem perdut pel tema de la MAT. No poder pagar
hauria suposat l’embargament i, com a conseqüència, el final de l’entitat. Aquest era
(és) l’objectiu dels nostres adversaris: Red Eléctrica Española (una multinacional
sense ànima ni escrúpols) i el govern de l’estat espanyol, actuant com a fidel
defensor d’uns interessos que no són, ni de lluny, públics, i prostituint el significat
de la paraula “política” fins a límits impensables. La seva obsessió comuna: fer
callar totes les veus que s’oposin als seus obscurs negocis.
La ferida que ha deixat la MAT sobre la nostra terra i damunt la nostra dignitat ens
dona la força que ens empeny a continuar lluitant.
Les adversitats solen ser-ne el detonant però, en essència, l’empenta i la força d’una
entitat surt de les persones. La campanya SOM EMPORDÀ!, que iniciàvem el
maig passat, està donant els seus fruits. Som, actualment, moltes més persones les
que formem part de l’entitat, i quan aquesta creix, creix també la seva força. Gràcies
a totes les que us hi heu incorporat recentment. Gràcies a la fidelitat de les veteranes
i a l’impagable paper divulgador que feu sovint. Gràcies, també, als mitjans de
comunicació que s’han volgut fer ressò del nostre batec actual; una part de l’èxit ha
vingut donat per la seva col·laboració.
Enfront dels cants de sirena d’un enverinat progrés, nosaltres només continuem
guiant-nos per la defensa a ultrança del patrimoni natural i paisatgístic comú.
Llorenç Pascua
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CALENDARI D’ACTIVITATS
• Diumenge 1 d’octubre. Referèndum sobre la independència de Catalunya
El proper diumenge 1 d’octubre hi ha convocat el referèndum d’independència de
Catalunya per tal de decidir si volem seguir formant part de l’estat espanyol o volem
esdevenir una República independent. Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, animem a tothom a participar-hi per tal de decidir de manera democràtica el futur de
Catalunya.
Hora i lloc: de les 9 del matí a les 8 del vespre, als punts de votació habitual de les convocatòries electorals.
Organitza: Generalitat de Catalunya.
• Divendres 6 d’octubre. Xerrada: L’os bru al Pirineu
En Toni Batet Trias, tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ens parlarà de la situació
actual d’aquesta espècie. Concretament, exposarà la situació de conservació d’aquesta
espècie al Pirineu i ens explicarà com es gestionen els possibles danys, així com les
seves característiques i com es poden prevenir.
Hora i lloc: 20 h. Can Met (c/ Sant Vicenç, 30 de Figueres). Xerrada gratuïta.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
• Dissabte 7 d’octubre. Jornada tècnica: Conservació dels Prats de dall: estudis i
experiències en el maneig a Catalunya
Els prats de dall són hàbitats seminaturals de gran riquesa florística i amb una elevada
fauna insectívora associada. Són uns prats que són objecte de maneig permanent per
garantir-ne la seva conservació. Aquesta jornada pretén ser un recull d’estudis i experiències de gestió que s’han desenvolupat a diferents indrets de Catalunya per ampliar
el coneixement de la seva importància ecològica i conservació.
Hora i lloc de trobada: a les 9 del matí a la Sala del Casal de la Gent Gran, plaça Carles Cusí, 4, de Sant Climent Sescebes. Jornada gratuïta, però cal inscripció prèvia a
agroterritori@iaden.cat o al telèfon 972 67 05 31 (de dilluns a divendres als matins).
Organitza: IAEDEN i Grup de Custòdia agrària de la XCT en el marc del Pla Anual
de Transferència Tecnològica 2017 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
• Diumenge 22 d’octubre. Fira d’Intercanvi de Joguines
Aquest diumenge 22 d’octubre ens retrobarem a la plaça del Gra de Figueres per intercanviar les joguines que ja no fem servir, per altres d’altres nens i nenes amb les
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quals podrem jugar i passar-nos-ho bé molt de temps! Comprendrem així la importància pel medi ambient de l’aprofitament dels objectes i materials que encara es poden
utilitzar i de l’estalvi en la generació de residus.
Hora i lloc: 10 del matí a la plaça del Gra de Figueres.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
• Dissabte 28 d’octubre. Taller de plantes medicinals
Amb la Cristina Viñas, anirem al Jardí de l’Albera (Espolla) a conèixer diverses plantes medicinals de la zona. Tot seguit farem un taller en el qual aprendrem a cuinar amb
plantes silvestres.
Hora i lloc: 10:30 h al Punt d’informació del Paratge Natural de l’Albera (prop de
l’Ajuntament d’ Espolla).
Aportació i inscripcions: gratuït per als socis de la IAEDEN-Salvem l’Empordà i 5 € per
als no socis. Inscripcions a iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 67 05 31. Places limitades.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
• Dissabte 4 de novembre. Jornada de manteniment dels Estanyols del Mas Margall
Amb en Joan Ventura, anirem als Estanyols del Mas Margall (Avinyonet de Puigventós) on farem una matinal de manteniment. Revisarem com estan les caixes nius dels
ocells i instal·larem un hotel per a insectes.
Hora i lloc: a les 9 h del matí directament als Estanyols.
Aportació i inscripcions: activitat gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a
iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 67 05 31. Places limitades.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
• Diumenge 5 de novembre. Sortida de Natura i Cultura per conèixer les vinyes i
els búnquers de Garriguella
Anirem a fer una ruta de 3 km de baixa dificultat per conèixer les vinyes i la història,
l’arquitectura i el funcionament dels búnquers de Garriguella, amb el guiatge de l’arquitecta Adela Geli i Anticó, autora del llibre Recórrer la Garriguella fortificada. Desxifrant els búnquers, arquitectura i paisatge. Acabarem la visita fent un tast de vins a
la Cooperativa de Garriguella.
Hora i lloc: 9 h a la Cooperativa de Garriguella.
Aportació i inscripcions: 11 € per als socis de la IAEDEN i 12 € per als no socis.
Menors de 6 anys gratuït i de 7 a 14 anys 5 €. Inscripcions a iaeden@iaeden.cat o al
telèfon 972 67 05 31. Places limitades.
Organitzen: Cooperativa de Garriguella i IAEDEN-Salvem l’Empordà.
• Diumenge 12 de novembre. Sortida per conèixer els bolets
El biòleg i micòleg Daniel Siscart ens portarà a caçar bolets per algun bosc de la comarca i ens parlarà de la biologia i ecologia de les diferents espècies que hi trobarem.
La sortida serà matinal, fins a les dues del migdia.
Hora i lloc de trobada: a les 9 del matí a la biblioteca de Figueres. Cal portar: calçat
còmode, cistell i ganivet.
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Aportació i inscripcions: gratuït per als socis de la IAEDEN i menors, i aportació
de 5 € per als no socis. Cal inscriure’s prèviament a iaeden@iaeden.cat o al telèfon
972 67 05 31. Places limitades.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà
• Dissabte 18 de novembre. Jornada tècnica: ocells insectívors i ratpenats per al
control biològic de plagues. El maneig de les caixes niu
La millora de les poblacions d’insectívors poden exercir una important funció ecològica de control de plagues en zones agrícoles. Els ratpenats fan una funció molt important per certes plagues nocturnes. Cal disposar del protocol i una mínima tècnica per
la correcta ubicació i col·locació de les caixes nius per garantir la seva funció. Aquesta
jornada pretén aprofundir en els coneixements bàsics pel maneig ecològic del control
de plagues als camps mitjançant caixes nius d’insectívors.
Hora i lloc de trobada: a concretar. És una jornada gratuïta, però cal inscripció prèvia
a agroterritori@iaden.cat o al telèfon 972 67 05 31 (de dilluns a divendres als matins).
Organitza: IAEDEN i Grup de Custòdia agrària de la XCT en el marc del Pla Anual
de Transferència Tecnològica 2017 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
• Diumenge 26 de novembre. Sortida al bosc de la Grevolosa
El naturalista Ignasi Batet i Trias ens portarà a fer una caminada circular per conèixer
l’entorn i la natura. Ens endinsarem per la fageda de la serra de Llancers i la Grevolosa, a cavall de la Garrotxa i Osona.
Lloc i hora de trobada: 9 hores a la plaça de l’església de les Preses.
Cal portar: roba d’abric, calçat adequat per caminar, esmorzar i aigua, prismàtics i càmera (opcional).
Aportació i inscripcions: gratuït per a socis de la IAEDEN i menors d’edat, i aportació de 5 € per a no socis. Cal inscriure’s prèviament a iaeden@iaeden.cat o al telèfon
972 67 05 31. Places limitades.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
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NOTICIARI
Campaments de natura 2017

Foto: Nil Roig

Enguany la IAEDEN hem repetit els nostres campaments als Aiguamolls de
l’Empordà, a finals de juny per a les més petites i petits, en un format de
“mini-campaments” de tres nits, i a principis d’agost per a joves de 10 a 13
anys, en una estada més llarga, de 10 dies al parc natural. Durant els campaments, les nenes i els nens han pogut gaudir del magnífic entorn que és el
PNAE, i també descobrir-lo. Tot i haver estat acampats a la closa d’en Barraquer, també hem anat al Matà, a la platja de Can Comes, i hem resseguit quasi
tots els aguaits dels voltants del Cortalet. Entre els participants n’hi havia

Participants
dels campaments
a la Torre de
Can Comas.
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força de repetidors de l’any passat, sobretot en el campament dels més grans,
el Llúdriga, i estem molt contents de fer uns campaments que facin voler
repetir! També cal destacar que enguany hem emplenat el primer “mini-campament”, el Granota. Tots els campaments van transcórrer amb normalitat,
però sí que podem mencionar l’epidèmia de pluja que vam patir al campament Cigonya, que tot i trastocar una mica els nostres plans, no ens va impedir passar uns dies fantàstics!
A part dels ja clàssics campaments, hem tornat a realitzar el camp de treball
de la Generalitat “Aiguamolls de l’Empordà – Palau-saverdera”, on l’última quinzena d’agost, acompanyats de 24 noies i nois de 14 a 17 anys d’arreu de Catalunya, hem ajudat a eliminar la planta invasora Ludwigia peploides de les basses de les Garrigues. Tot i que hi hem fet una feinada, encara
queda treball per fer, així que, si tot va bé, l’any que ve hi tornarem! A part
de netejar la bassa, també hem col·laborat amb la festa major del poble de
Palau-saverdera, on, per segon any consecutiu, el camp de treball hi ha deixat petjada.

Ja som DUP!
Des del 26 de maig passat, després d’una llarga tramitació, la IAEDEN, a partir del bagatge acumulat en 35 anys d’història, és ja una entitat declarada
d’utilitat pública (DUP). Això comporta tot un seguit d’avantatges per a l’entitat, en forma dels beneficis fiscals i econòmics que les lleis li reconeixen,
així com l’assistència jurídica gratuïta que preveu la legislació especifica. Un
altre aspecte que cal ressaltar són els atractius beneficis fiscals, amb importants deduccions en l’IRPF, que obtenen les persones que paguen una quota
d’associat o fan donatius a una entitat declarada d’utilitat pública.

25 anys dels premis Albert Ramon
Del 30 de juny al 31 de juliol es va poder veure, a l’Ecomuseu Farinera de
Castelló d’Empúries, l’exposició “25 anys dels premis de dibuix i pintura de la
natura Memorial Albert Ramon i Estarriol”. L’estiu del 2016 es va convocar
l’última edició d’aquests prestigiosos premis i enguany s’han reunit, per primera vegada, totes les obres guanyadores dels 25 anys, en una inoblidable
exposició. Paral·lelament, i a les sales del Cortalet del parc dels Aiguamolls,
s’ha exposat la col·lecció dels pòsters que cada any s’entregaven als assistents
en la cerimònia de lliurament de premis.
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Premis J. M. Álvarez 2017
El 20 de juny passat va tenir lloc, a la Sala de Plens, la cerimònia d’entrega
dels premis J. M. Álvarez, a treballs de recerca ambiental, en la seva XXVII
edició, convocats per la IAEDEN, l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament
de Figueres, que enguany han correspost a:
Primer premi: “La cabra salvatge al Montgrí. Estudi de la població de Capra
pirenaica del Montgrí (2013-2016)” de Genís Puig Surroca.
Primer accèssit: “Catalogació, ordenació i restauració de la col·lecció de vertebrats terrestres del Museu d’Història Natural de l’Institut Ramon Muntaner”
de Núria Banet Carreras.
Segon accèssit: “Estudi de les propietats antibiòtiques del pròpolis i altres
remeis naturals contra l’amigdalitis bacteriana” de Joan Pagès Oliveras.
Des del 2013, aquests premis van unificats amb els que atorguen l’Institut
d’Estudis Empordanesos i la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de
Romà de la Universitat de Girona.

El 18 de juny passat, com ja fa una colla d’anys pels volts del solstici d’estiu, es
va fer el taller per aprendre a elaborar ratafia. A càrrec de la Sandra Saura, biòloga i experta en el tema, es va començar amb una sessió de camp pels volts
dels Estanyols del Mas Margall d’Avinyonet, per conèixer i recollir algunes de
les plantes que intervenen en la composició
d’aquest licor. Seguidament es va procedir a l’elaboració
pròpiament
dita, a l’espai Can Met
de Figueres. Val a dir que
aquest taller, com ha passat enguany, sempre
compta amb una bona
participació, tant dels
que es volen iniciar, com
dels que repeteixen a fi
d’anar provant les variacions de components que
permet la preparació.
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Foto: Ll. P.

Taller de ratafia

Una de les novetats d’aquest
estiu va ser, per a nosaltres, la
jornada pràctica per conèixer
les tortugues marines, a la platja de la Rubina la tarda del 8 de
juliol. Va anar a càrrec de l’Elena Abella i la Mireia Aguilera
del projecte “Caretta a la
vista!”, amb la col·laboració
d’en Joan Budó i d’en Ramon
Mascort, del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera. Un interessant taller pràctic
per identificar rastres i nius de
tortuga marina a la sorra de la
platja i, alhora, per adquirir uns
coneixements bàsics de la seva
biologia i nidació, i consells
per actuar en cas de trobarse’n. Els grans coneixements i
la capacitat didàctica dels responsables del taller el van fer
molt amè, tant per als grans com per als més petits, que hi eren força nombrosos. Una activitat ben atractiva que, sens dubte, caldrà intentar repetir.

A favor del tren
Com a integrants de la plataforma “Defensem el tren de l’Empordà”, el 8 de
juliol passat vam ser presents a l’acte reivindicatiu, que va tenir lloc a l’estació de Portbou, a favor del tren convencional transfronterer. Un cop arribat el tren nocturn procedent de París, es van fer uns parlaments a càrrec de
representants d’entitats de la Catalunya Nord i Sud, que formen part de la
plataforma i, també, d’autoritats. Es va fer palesa la necessitat de treballar,
amb insistència, pel bon funcionament de la connexió transfronterera, a fi
d’afavorir, de forma real, un mitjà de transport plenament social i totalment
sostenible.
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Foto: Ll. P.

Coneixent les tortugues marines

Campanya per parar el macrocàmping a Garriguella
Aquest hivern passat, vam detectar la tramitació d’un projecte de macrocàmping a Garriguella i hi vam presentar al·legacions. Per informar els veïns i veïnes de Garriguella, vam repartir fulls informatius a totes les cases del poble,
alguns dels quals ens van contactar de seguida i la Cooperativa de Garriguella
va organitzar una xerrada pública per donar més informació i obrir el debat al
poble. Des de llavors, els veïns i veïnes de Garriguella han començat a mobilitzar-se en contra d’aquest projecte i han creat la plataforma Salvem Garriguella.
En el manifest, expressem el nostre rebuig i expliquen els arguments en contra
del macrocàmping: considerem que el projecte respon a un model econòmic i
turístic caduc, que no volem que s’estengui per l’interior de la comarca ni per
un municipi especialment vinculat amb el paisatge, la vinya i l’olivera.
Especialment preocupant és que el macrocàmping es pretén construir en una
zona protegida per dues figures territorials de la normativa vigent:
1) El Pla territorial parcial de comarques gironines classifica el lloc on s’ubica
el càmping com a sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic. La
normativa d’aquest pla restringeix les actuacions d’implantació d’activitats o
usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor estratègic. El
projecte del macrocàmping incompleix aquest pla pel fet que no es garanteix
la conservació de l’espai i els valors intrínsecs que el conformen i pels quals
està protegit i, a més, en cap cas es justifica el seu valor estratègic.
2) El Pla director urbanístic de la serra de Rodes classifica l’àmbit com a sòl
no urbanitzable de protecció territorial i, per tant, no apta per al desenvolupament urbà. El pla preveu la possibilitat que es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic i d’especial interès supramunicipal. La instal·lació d’un macrocàmping privat no té
aquest valor ni interès.
En aquests moments (principi d’agost de 2017), el debat segueix: l’alcaldessa
defensa el projecte com un benefici per al poble i l’Ajuntament no respon a les
al·legacions presentades. El projecte ja es va aprovar inicialment per l’Ajuntament el 2016 –sense el coneixement dels veïns i veïnes del poble–, i ara està
pendent de l’aprovació provisional també per l’Ajuntament, abans de l’aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme.
La plataforma Salvem Garriguella va celebrar, el 9 de juliol, el seu primer acte
públic amb una caminada guiada per a la finca afectada pel projecte i un vermut popular.
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Foto: Salvem Garriguella

Foto aèria de la concentració al mas Tòfol, a la finca afectada pel projecte de macrocàmping,
9 de juliol de 2017.

El dissabte 12 d’agost, Unió de Pagesos va convocar una tractorada contra el
projecte amb la participació de 15 tractors i un centenar de persones que van
rebre els pagesos a la plaça de l’Ajuntament de Garriguella.

Foto: Ll. P.

Tractorada organitzada per
la Unió de Pagesos, amb el
suport de la plataforma
Salvem Garriguella i la
IAEDEN-Salvem
l’Empordà, 12 d’agost de
2017.
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VALORACIÓ DE LA CAMPANYA

SOM EMPORDÀ

Des del 7 d’abril passat (amb una roda de premsa de presentació al terrat del
local d’Òmnium Cultural de Figueres) fins al 17 de juny (amb una festa final
al XiringuitoX de la Rubina), vam portar a terme la Campanya SOM
EMPORDÀ. La campanya tenia el triple objectiu de celebrar els 15 anys de
Salvem l’Empordà, posar en valor-divulgar la feina feta i, finalment,
aconseguir ampliar el nombre de socis/es (per tal de garantir la viabilitat
econòmica de l’entitat a llarg termini).

Foto: Leo Manso

La campanya va néixer a partir d’un treball de fi de Màster de la figuerenca
Natàlia Sànchez Dipp que va elaborar una proposta de campanya per tal
d’augmentar la capacitat d’autofinçament de la nostra entitat. Amb aquesta
base, i el seu impuls, l’estiu del 2016 vam començar a treballar intensament

Membres de l’entitat presentant la campanya amb la samarreta dissenyada per Àlex Gifreu.
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Homenatge a en
Pitruc amb en
Jaume Subirós i
l’Anna Espelt.

per preparar una campanya que s’havia de desenvolupar al llarg de la
primavera del 2017.
Considerem que la campanya ha complert amb èxit els tres objectius
proposats. Durant els mesos de campanya vam recordar la tasca feta durant 15
anys i la vam posar en valor sobretot a través de multitud d’articles que van
sortir a la premsa (tant d’articles d’opinió, com d’entrevistes i notícies de
fons), un vídeo que es va fer per celebrar el 15è aniversari i s’ha reproduït
massivament per xarxes socials (produït per Jair Domínguez i Robert Molina),
així com una exposició i xerrada d’accions directes en defensa del territori feta
a la Cate de Figueres. A la vegada, les diferents activitats populars que es van
desenvolupar van permetre repartir un butlletí especial que es va elaborar per
la campanya on es recordaven les principals campanyes realitzades al llarg de
15 anys d’història. Així mateix, la web especial creada per divulgar aquesta
campanya (www.somemporda.org) va centralitzar milers de visites.
D’activitats al carrer, cal destacar la Festa a la Rambla de Figueres del 29
d’abril on, des de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada, centenars de
persones van anar passant per gaudir de les diferents activitats que vam
organitzar (tallers infantils, animació infantil, dinar popular, glosa, combat de
botifarra,...) amb col·laboració amb altres entitats com Xiprers del Vent, Som
Joves, Cor de Carxofa i artistes com Els Delai Rumba i el Nen Magem. Cal
destacar el muntatge teatral dels amics de la Funcional Teatre, amb la
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col·laboració del poeta Enric Cassasses, que van fer especialment per a
l’ocasió. Aprofitant aquesta festa a la Rambla, vam voler fer un homenatge a en
Pitruc per tots els seus anys de lluita en defensa del territori i, per aquest motiu,
el xef Jaume Subirós (del Motel Empordà) i l’Anna Espelt (d’Espel Viticultors)
van fer uns breus parlaments i li van posar un barret de xef per tal d’agrair-li
tots els menjars populars que ha realitzat al llarg de dècades i que han anat en
paral·lel a les activitats i mobilitzacions culturals i populars de la comarca.

Foto: Montse Pascual

L’altra gran activitat de la campanya va ser el 7 de maig als Aiguamolls, on es
va realitzar un retrobament de monitors i participants dels campaments d’estiu
de la IAEDEN. Durant molts mesos, un equip d’antics monitors/res dels
campaments i camps de treball de la IAEDEN va estar organitzant la trobada
que va ser un èxit de participació i va permetre reviure, a la mítica closa d’en
Barraquer, amb tendes canadenques plantades, multitud de tallers i guiatges
de natura que van comptar amb una actuació d’en Pau del Club Super3 i una
arrossada popular. L’animació musical, que va tenir lloc a primera hora de la
tarda amb els Xancleta, va cloure una jornada magnífica que va permetre
posar en valor la feina feta per dotzenes i gairebé centenars de monitors/res al
llarg del 25 anys de campaments de natura de la IAEDEN i que encara avui
dia, tal com podeu consultar en aquest butlletí, es continuen realitzant.

Imatge del dinar fet a la closa d’en Barraquer.
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Foto: Montse Pascual

Moment final de
l’actuació dels
Xancleta amb
monitors/es cantant
a l’escenari.

El diumenge 28 de maig, amb els amics del Centre Excursionista Empordanès, vam organitzar una excursió matinal per serra Verdera, que va
començar i acabar a Palau-saverdera. La jornada es va emmarcar dins del
Maig Megalític i va ser seguida per un nombrós públic que va permetre
recordar les fortes campanyes que vam fer anys enrere per tal de contenir
barbaritats urbanístiques que es volien desenvolupar en aquesta zona.

Foto: Ll. P.

La campanya va cloure el 8 de juny amb una taula rodona als Caputxins de
Figueres, titulada “Quin Empordà volem d’aquí a 20 anys?”, amb la
participació de José Antonio Donaire (professor de turisme de la UdG), Anna
Espelt (Espelt Viticultors), Miquel Gotanegra (Federació d’Organitzacions
Empresarials de Girona), Xavi Colomer (Som Joves), Joan Dalmau (Pagès),

Abans de començar la “Marxa Som Empordà” a Palau-saverdera.
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Foto: Ll. P.

Taula rodona final de la
campanya “Som
Empordà”.

Marta Ball-llosera (IAEDEN-Salvem l’Empordà) i moderat per Narcís Genís
(del diari El Punt Avui). A la taula rodona es va constatar que la lluita en
defensa del territori va clarament lligada a la lluita per un model econòmic i de
desenvolupament socialment just i equitatiu. Per tant, es constata una vegada
més que, en el futur, la lluita en defensa del territori i del paisatge empordanès
haurà d’anar agafat de la mà (i formar part) de les lluites per un model
econòmic just amb les persones i el seu entorn.
Pel que fa a la valoració en números de la campanya, el resum seria que hem
augmentat un 50% els ingressos via quotes de socis, passant de 20.269
euros/anuals a més de 30.000 (concretament 30.159). Aquest fet és degut a:
1) El lleuger increment de l’import de la quota (que vam informar per carta
amb anterioritat a cadascun dels associats). 2) Augment del nombre de socis.
Concretament s’ha passat de 459 socis a 564 (hem augmentat 105 socisquotes). A més, la massa social ha passat de 459 a 704 associats, ja que durant
aquests mesos s’ha trucat a totes les persones que tenien la “quota familiar” i
s’han comptabilitzat les persones que anaven associades a la quota (ja que a
partir d’ara totes les persones associades a la quota familiar són considerades
sòcies i, per tant, gaudeixen dels avantatges i, a la vegada, fan incrementar la
massa social de l’entitat).
En resum, valorem molt positivament la campanya Som Empordà i els
resultats obtinguts. Ha estat un gran esforç, però ha permès enfortir clarament
l’entitat tant per l’augment de la seva visibilitat com per haver proporcionat
una estabilitat econòmica més gran que ha de permetre seguir defensant el
territori i paisatge empordanès els pròxims anys.
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LA MAT NO ENS REMATA

La justícia NO ens reMATa!
Just quan estàvem començant la campanya SOM EMPORDÀ, que havíem estat
preparant des de l’estiu del 2016 per celebrar els 15 anys de Salvem l’Empordà
i també per reforçar l’estructura econòmica de l’entitat amb el suport de nous
socis i sòcies, ens van caure a sobre quatre sentències judicials negatives,
totes relacionades amb la línia de molt alta tensió (MAT) i totes amb un càstig
excepcional afegit: les sentències ens condemnen a pagar les costes dels advocats de les parts oposades!
Encara avui no sabem la quantitat total que poden arribar a sumar aquestes costes, però al llarg dels mesos, arran de dues notificacions, vam arribar a entendre que es tracta d’un import –estimem uns 19.000 €– que podria haver
enfonsat la IAEDEN-Salvem l’Empordà.

Foto: Tavi Llorente

En les converses alarmades i a vegades desesperades a les assemblees d’aquests
mesos, vam arribar a la conclusió que sols no ens podríem sortir d’aquesta i
que necessitàvem el suport de tothom que, durant els anys forts de l’oposi-

A la roda de premsa,
l’11 de juliol al Col·legi
de Periodistes de Girona.
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ció en contra de la MAT, s’havia
mobilitzat. Perquè les notificacions dels jutjats no acabaven
d’arribar totes, per les possibilitats de presentar recursos en
contra de les condemnes i també
perquè estàvem ocupats amb la
campanya Som Empordà, no
vam publicar la situació fins al
juliol passat.
En la roda de premsa, l’11 de juliol al Col·legi de Periodistes de
Girona, van intervenir en Pasqual Aguilar de No a la MAT, els
advocats Benet Salellas per la
plataforma i Eduard de Ribot per
la IAEDEN-Salvem l’Empordà,
la Càrol Coll dels Naturalistes de
Girona i de la plataforma Resposta al MidcAT, en Lluís Ginestà de No a la MAT Selva i en
Xavier Quer d’AMMAT (Associació municipis molt alta tensió). Tothom va insistir en la
gravetat de la situació, tan pel
fet jurídic com per la situació
econòmica que representava
per l’entitat. (Trobareu el comunicat sencer a la nostra pàgina web iaeden.cat).
Tots els mitjans, els que van
venir a la roda de premsa però
també altres, van destacar la notícia –per exemple va ser titular
de la portada del diari El PuntAvui a l’endemà–, sense oblidarse de destacar l’adreça de la
nostra web on es podien fer
aportacions.
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La difusió en les xarxes socials va ser tan espectacular que el missatge va arribar
via whatsapp, facebook i twitter molt ràpid fins als contactes més impensables.
El resultat d’aquesta repercussió va ser inesperat i aclaparador a la vegada: al
cap de tres dies, el divendres 14 el matí, el grup que coordinava la campanya
va començar a debatre si, i com, tancar la campanya perquè, gràcies a moltíssimes aportacions de particulars i la col·laboració de diferents entitats, ja ens
acostàvem als 19.000 €. I així va ser a la mateixa tarda: a les 17 h vam poder
anunciar que ja havíem aconseguit el nostre objectiu!
Va ser tan ràpid i inesperat, que no ens va donar temps de preparar un comunicat o de valorar la campanya. Això ho vam fer durant els dies següents, la infografia que reproduïm aquí n’és un resum.
Hem donat 19 mil gràcies des de llavors i també ho volem fer aquí! Moltíssimes gràcies a tots i totes que heu col·laborat, amb donatius i difonent el
missatge! Estem molt emocionats per la vostra resposta i ens sentim més
avalats que mai per continuar la defensa del territori!
També considerem que la reacció massiva demostra que la MAT es va imposar
al territori i que encara és una ferida oberta que mou la gent. I que en general
s’ha entès, com ho entenem nosaltres, que les condemnes a costes són un càstig
polític i un intent de fer callar les mobilitzacions en defensa del territori.
Quins seran els pròxims passos? Primer pagarem les costes dels judicis i estudiarem si, en els casos on hi ha l’opció, recorrerem les sentències al Tribunal Europeu. També volem denunciar les condemnes a costes políticament i, en aquest
sentit, es presentarà una pregunta parlamentària a la Comissió Europea, demanant la seva opinió respecte a les sentències del Tribunal Suprem de Madrid.

Foto: Mar Batet

A la Trobada de Cantadors
d’Espolla, el 15 de juliol i un dia
després d’haver aconseguit
l’objectiu de la campanya, vam
expressar el nostre agraïment
cantant unes nyacres.
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Reflexions d’en Ramon

Interessos elèctrics
“RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA” (REE) és propietària de la xarxa
espanyola d’electricitat en alta tensió i de la gestió de la MAT. Els gerents de
REE (entre els que sonen noms d’expolítics) tenen remuneracions
elevadíssimes. La gestió de l’alta tensió i les interconnexions són molt
rendibles per a ells, però, i per a nosaltres? Per respondre anirem fins a l’any
1996, quan una directiva europea sobre l’electricitat va suposar la fi del
monopoli de les grans empreses públiques de gestió i producció
d’electricitat. L’objectiu era passar d’un model central estatal a un model
europeu liberalitzat per crear un Mercat Únic d’Electricitat a Europa, el MIE.
La UE defensava que el sistema conduiria a considerables reduccions en els
preus a tota la Unió gràcies a la lliure competència. Però la liberalització ha
reforçat les antigues empreses i s’ha passat d’una situació de monopoli
nacional a una situació d’oligopoli dins del mercat europeu, en el qual els
grans surten beneficiats i els usuaris catalans, molt perjudicats. El MIE
necessita interconnexions per transferir electricitat entre països. Es
transfereix poca electricitat, ja que cada país té capacitat pròpia de generació
per cobrir la demanda. L’objectiu del Consell d’Europa és construir, fins al
2020, el número d’interconnexions necessàries perquè la transferència
d’electricitat entre països veïns sigui com a mínim del 10% de la capacitat de
generació elèctrica instal·lada a cada país. Per aconseguir aquests objectius,
REE i la UE proposen que entre Espanya i França es construeixi, a més de la
MAT, ja executada Bescanó-Baixàs, tres noves MATs pels Pirineus, la del
País Basc-Aquitània, la Cantegrit-Navarra (o País Basc) i la MarsillonAragó, amb impacte ambiental crític que per sort ja estan sent contestades
per “La Xarxa de Suport Mutu en Resposta als Megaprojectes Energètics” i
altres. Els projectes serien finançats amb diners públics. Posteriorment es vol
aconseguir el 15% d’interconnexió el 2030 amb més MATs! Actualment, a la
UE s’està discutint sobre si és correcte aplicar el 10% sobre la capacitat de
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generació instal·lada així el “TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU”
demana a la Comissió de la UE estudiar la possibilitat de fixar els objectius
d’interconnexió elèctrica en funció de la demanda elèctrica mitjana real del
país i no de la capacitat de generació instal·lada (és molt diferent la demanda
real que la capacitat instal·lada). A Espanya significaria menys interconnexions, ja que la capacitat de generació instal·lada és molt superior a la
demanda mitjana. Els operadors contraataquen dient que a més MATs més
seguretat, argument que s’utilitza per emmascarar el principal objectiu de les
interconnexions, que són els enormes beneficis a obtenir per la gestió de la
electricitat sobrant de cada país. En alguns moments, l’energia és més barata
a França i altres a Espanya. S’aprofiten les diferències de preus per fer
circular l’energia per les interconnexions des del país amb energia puntual
més barata cap al més car. Es produeix congestió elèctrica a la MAT si és
molta l’energia barata disponible en un país que, per manca de capacitat de la
MAT (com una autopista saturada) no es pot vendre. En aquest cas,
conseqüentment, es perden beneficis, motiu pel qual REE i el mercat liberal
MIE impulsen més interconnexions que afavoreixen als capitals financers.
Així estem ara. L’alternativa, en l’era dels postcombustibles fòssils, no és la
imposició de més MATs, sinó avançar cap al nou model energètic de
generació distribuïda i potenciació de les renovables per lluitar contra el
canvi climàtic, democratitzant decisions i en el qual les interconnexions
quedaran obsoletes. Alternativa a la qual els grans oligopolis es resisteixen a
participar dominats com estan pels mercats financers i les portes giratòries.
Actualment el Ministeri d’Energia ha traslladat a la Comissió Europea la
intenció de vincular la impulsió de les renovables a l’obtenció de fons per a
interconnexions. Política molt menyspreable, ja que en cas que sobrés
energia per les noves interconnexions pirenaiques, el ministre ha iniciat
converses amb Algèria per vendre’ls l’energia sobrant. La sentència favorable
a la REE porta totes aquestes conseqüències. La IAEDEN presentarà noves
al·legacions, un nou desafiament en el qual no podem fer res més que donarli suport.
Ramon Caralt Elias
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