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EDITORIAL

“Mucha gente pequeña, ...”
Sense saber ben bé el que hi busco, tinc al davant els butlletins dels últims vint
anys. Aquesta petita publicació que genera tota una gamma d’interessos diversos
i que requereix una bona inversió de temps per part de molts de nosaltres.
Aquest petit feix de papers que tinc damunt la taula, com ja m’ha passat altres
vegades, actua en mi com un mirall. En ell m’hi veig a mi mateix, però no pas sol.
Hi trobo la figura ben viva de molts companys i de l’entitat que ens uneix a tots.
Veig, també, la nostra presència en la societat, i com aquesta va fent camí mentre
evoluciona i canvia.
Fa vint anys naixia Salvem l’Empordà. En aquest munt de petites pàgines, s’hi
troba el seu rastre, i la marcada empremta que ha estampat damunt nostre.
Recentment, ens han deixat tres companys: la Roser Bullich (2021), en Vicenç de
Llançà i el Nen Magem (2022). Tres persones que es van unir a l’entitat, precisament,
a partir de la creació de la plataforma Salvem l’Empordà, el nom de la qual, pel seu
significat, tots plegats vam voler que restés gravat per sempre juntament al nom
històric de la IAEDEN.
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Fa uns dies, repassant fotografies on elles sortien en diferents actes, se’m feia
present la seva vitalitat i el seu tarannà. Pensava en la fragilitat humana i, alhora,
en la seva grandesa. Probablement no es poden entendre l’una sense l’altra. Eren
d’aquelles persones que porten incorporat l’heroisme, compartit i anònim, de la
gent comuna. La gent que fa funcionar el dia a dia d’aquesta humanitat nostra tan
enrevessada i alhora, gràcies a elles, tan plena de traces de felicitat.
Si ara, deixant de banda el passat, continuem llegint les pàgines d’aquest butlletí,
ens adonarem d’una cosa que no és nova, però que cada cop es fa més evident:
tenim davant nostre tot un seguit de reptes gegantins.
Com sempre, amb l’esforç de tots plegats, intentarem estar a l’altura dels esdeveniments i, tal volta, ens en sortirem.
Com si d’una pregària es tractés, sovint em trobo repetint-me a mi mateix aquella
coneguda frase d’Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Me la repeteixo insistentment per agafar forces i ser capaç de doblegar la realitat
que, massa sovint, ens confirma que... alguna gent important, des de llocs importants,
globalitzant la seva pròpia estupidesa, ens pot amargar la vida.
Llorenç Pascua
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RECORDANT...
Nen Magem

El mar, i jo vaixell dins d’ell, perdut,
de peus en un gibrell, quan em punxa el cervell
la mar m’escolta, la mar m’està.
El mar, alè de plenitud que se m’endú
surant i ensems m’arrela, el mar, de fet, em fa de terra
quan tot me fa mal m’esberla els neguits
m’empeny cap als somnis i m’obre els sentits
xipollegen les gotetes en les ones
com les meves neuronetes fan a estones
amb el va i ve de l’onada, amb el va i ve...
l’abans i el després són ara, l’abans i el després
si obrim una finestra sobre el mar
l’immens serà abastable tot volant
de cada gota un mot, d’una onada una cançó
i un bri de llum del brau profund es torna un tot.
De la cançó “El mar bo”, Nen Magem
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Vicenç Serradell
Text llegit per membres de la nostra entitat en la
cerimònia del seu comiat (Llançà, 5-01-2022).
Vam conèixer l’Anna Maria i en Vicenç poc després
de crear la plataforma Salvem l’Empordà, en un
moment que la protecció de cap Ras era cabdal per
a nosaltres. I gràcies a aquesta lluita hem tingut el
luxe de compartir molts moments amb en Vicenç
que romandran sempre en els nostres records.
Aquests dies hem rememorat anècdotes i vivències
que han fet aflorar l’essència d’en Vicenç que es
resumeix amb generositat, cordialitat, amabilitat i lucidesa. En la majoria dels
casos, el vinculem amb la part gastronòmica i econòmica de l’entitat. El recordem
acompanyant en Pitruc fent l’arròs i aportant sempre bons vins, a les reunions
tècniques que realitzàvem als vespre a Figueres i que sempre adornàvem amb un
bon sopar, era alhora la persona que custodiava la caixa del mercat de segona mà
i que cada tres o quatre hores ens informava de l’estat de l’economia i sempre
estava disposat a donar un petit impuls econòmic als casos. De vegades tenia un
posat sorneguer i pessimista, com a bon empordanès, però segurament era un
afegit postís, ja que mai va deixar de creure en Salvem l’Empordà i la possibilitat
de guanyar els casos i això es manifestava mitjançant l’entrega d’hores, d’ajudar
allà on calgués, en definitiva, de ser-hi. Algú ha dit que en Vicenç era pessimista
quan tots intentàvem ser optimistes, però, en canvi, mostrava optimisme quan tots
estàvem decaiguts. Era, quan calia, un equilibrador de la balança d’ànims.
Les hores viscudes amb ell i l’Anna Maria ja no ens les treu ningú. La tasca
important que hem fet en defensa del nostre territori, del nostre patrimoni, de la
nostra cultura, aportant vertader progrés a la comarca i alhora generant un entramat
de relacions i vivències que són, en definitiva, una part cabdal de les nostres vides.
Podem dir que gràcies a ell, com a membre de Salvem l’Empordà i Salvem Cap
Ras, la joia paisatgística de Llançà es manté viva i protegida. I per aquesta raó
considerem que en Vicenç sempre romandrà entre nosaltres. Sempre que anem a
fer un bany, un passeig o que observem cap Ras tindrem un trosset de la seva
ànima en aquest indret i, per tant, tot i que aquesta malaltia se l’ha endut d’una
manera fugaç, per nosaltres romandrà viu en el record. Anna Maria, Anna i Berni,
Vicenç, Quirze i Jofre heu tingut molta sort de compartir la vostra vida amb en
Vicenç com a persona entranyable, generosa i sempre disposada a ajudar. Estem
aquí per acompanyar-vos en aquest dol i en aquests moment tristos. Us estimem.
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CALENDARI D’ACTIVITATS
Dissabte 23 d’abril. Sant Jordi: paradeta a la Rambla
Aquest any tornarem a tenir una paradeta a la Rambla de Figueres durant tot el dia de
Sant Jordi. Allà podreu trobar llibres relacionats amb les temàtiques de l’entitat i,
evidentment, un munt de roses! Antoni Turiel firmarà els seus llibres a les 6 de la
tarda a la nostra parada.
Organitza: IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Diumenge 24 d’abril. Penjada de caixes-niu de liró gris
Hem encetat un projecte de seguiment de liró gris (Glis glis) a les Salines. Després de
la construcció de les caixes-niu, ara les instal·larem als boscos de caducifolis del
massís de les Salines, per anar fent el seguiment en els mesos posteriors.
Hora i lloc: A Maçanet de Cabrenys (a concretar el lloc exacte), a les 9 del matí.
Sortida matinal.
Aportació i inscripcions: Gratuït per als socis de la IAEDEN i menors d’edat, i
aportació de 5 € per als no socis. Cal inscriure’s prèviament al telèfon 972 670 531 o
a iaeden@iaeden.cat, places limitades.
Organitza: Grup de Natura IAEDEN-Salvem l’Empordà
Dissabte 30 d’abril. Natura a les vinyes d’Espelt
Itinerari a peu per les vinyes de Vilajuïga per descobrir tots els tresors naturals que
s’hi amaguen. Amb l’ornitòleg David Ibáñez, i en plena època de migració de les aus,
tindrem la possibilitat d’observar ocells que retornen de les terres càlides després de
l’hivern i plantes aromàtiques que conviuen entre els ceps. Amb Anna Espelt, tastarem
vins que provenen de les vinyes que anirem recorrent, i que amb tanta cura l’Anna i el
seu equip treballen perquè tinguin tota aquesta riquesa natural. Més informació i
inscripcions: https://vivid.costabrava.org/activities/natura-a-les-vinyes-despelt/
Organitza: Espelt Viticultors amb la col·laboració del Grup de Custòdia Agrària
IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Diumenge 1 de maig. El Fluvià pas a pas. 7a etapa
Sortida per descobrir els valors naturals i culturals que amaga el riu Fluvià des del seu
naixement fins a arribar al mar. En aquesta setena etapa, recorrerem la zona entre
Arenys d’Empordà fins a la desembocadura, acompanyats per l’Ignasi Batet. Cal
venir preparats per caminar i ser previsors amb el temps que pugui fer.
Hora i lloc: 2/4 de 9 del matí a l’aparcament de l’oficina d’informació i turisme de
Sant Pere Pescador. Deixarem alguns cotxes aquí i, amb els altres cotxes, ens
arribarem fins al punt d’inici. Al final de la sortida, els anirem a buscar amb els cotxes
que haurem deixat a Sant Pere. Durada: tot el dia. Cal dur: bon calçat, esmorzar,
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dinar, aigua i prismàtics (optatiu). Aportació i inscripcions: gratuït per als socis de la
IAEDEN i menors d’edat, i aportació de 5 € per als no socis. Cal inscriure’s prèviament
a iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531, places limitades.
Organitza: Grup de Natura IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Dimecres 3 de maig. Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres
Sortida ornitològica per la ciutat de Figueres i rodalies per conèixer els ocells més
comuns que viuen a la ciutat amb l’ornitòleg Joan Ventura. Aquesta activitat
s’emmarca dins les Fires de Figueres.
Hora i lloc: A les 8 del matí a La Cate de Figueres. La sortida tindrà una durada
d’unes dues hores.
Cal portar: Calçat còmode i binocles.
Aportació i inscripcions: L’activitat és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a
iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531, places limitades.
Organitza: Grup de Natura IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Dissabte 21 de maig. Papallones nocturnes als prats de dall de l’Albera
En el context del projecte de custòdia agrària es farà una activitat d’identificació de
papallones nocturnes als prats de dall de l’Albera a càrrec dels especialistes Maxime
Pastore i Enric Capalleras.
Horari i lloc: A determinar.
Aportació i inscripcions: Gratuït per als socis de la IAEDEN i menors d’edat, i
aportació de 5 € per als no socis. Cal inscriure’s prèviament al telèfon 972 670 531 o
a iaeden@iaeden.cat, places limitades.
Organitza: Grup de Custòdia Agrària IAEDEN-Salvem l’Empordà.
Diumenge 22 de maig. Exposició de fotos i xerrada sobre papallones diürnes
Dins els actes de la setmana de la Natura a Fortià, es farà la inauguració de l’Exposició
de fotos “Les papallones comunes de la Plana Empordanesa” i tot seguit la xerrada:
“Les Papallones de l’Empordà” a càrrec d’Agnès Batlle.
Hora i lloc: A les 7 de la tarda al Centro de Fortià.
Aportació i inscripcions: Activitat gratuïta però es recomana fer inscripcions a:
ajuntament@fortia.cat o al telèfon 972 534 069.
Organitza: Fortià Natura i Ajuntament de Fortià.
Col·labora: Grup natura IAEDEN.
Divendres 3 juny. Xerrada sobre les abelles silvestres
El biòleg i naturalista Narcís Vicens realitzarà una xerrada sobre la diversitat d’aquest
important grup faunístic, així com dels seus requeriments i mesures per a la seva
conservació.
Hora i lloc: A les 7 de la tarda a La Cate de Figueres.
Aportació i inscripcions: L’activitat és gratuïta però cal inscriure’s prèviament al
telèfon 972 670 531 o a iaeden@iaeden.cat, places limitades.
Organitza: Grup de Natura IAEDEN-Salvem l’Empordà.
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Dissabte 4 juny. Activitats de la setmana de la Natura de Fortià
Dins els actes de la setmana de la Natura de Fortià, el dissabte al matí es farà una
sortida per conèixer les aranyes de l’entorn del municipi a càrrec de Jofre Espigulé i
al vespre una jornada de seguiment de papallones nocturnes a càrrec de membres de
l’associació catalana d’entomologia.
Hora i lloc: A les 10 del matí i 2/4 de 9 del vespre respectivament al Centro de Fortià.
Aportació i inscripcions: Més informació i inscripcions a l’Ajuntament de Fortià,
ajuntament@fortia.cat o 972 534 069, places limitades.
Organitza: Fortià Natura i Ajuntament de Fortià.
Col·labora: Grup de Natura IAEDEN, Associació Catalana d’Entomologia i
Empordà-iNat.
Dissabte 11 juny i 9 de juliol. Cens comarcal de gaig blau
Amb l’objectiu de conèixer la població de gaig blau a la comarca es farà un doble
cens. El dissabte dia 11 de juny, l’objectiu és prospectar una gran àrea per comprovar
la presencia de l’espècie. El dia 9 de juliol, es farà un mostreig en una zona més
reduïda per poder comprovar la reproducció de l’espècie en indrets concrets.
Hora i lloc: El cens tindrà una durada d’un matí (3-4 hores) i s’indicarà a cada
voluntari el lloc a prospectar.
Aportació i inscripcions: L’activitat és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a
iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531 abans del 7 de juny per tal d’organitzar
l’activitat.
Organitza: Grup de Natura IAEDEN-Salvem l’Empordà i APNAE.
Dissabte 9 de juliol. Jornada de recerca d’ortòpters al Parc Natural de Cap de
Creus
Des del Grup de Natura de la IAEDEN, el Parc Natural de Cap de Creus, el grup
Antaxius i amb la col·laboració de l’APNAE s’organitza una jornada per intentar
localitzar les diferents espècies d’ortòpter que viuen al PNCDC, entre les quals hi ha
la protegida i amenaçada, a casa nostra, llagosta patadora Saga pedo. Apunta’t a la
recerca! La trobada constarà de dues parts, una de diürna i una de nocturna.
Hora i lloc de trobada: A les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, a l’aparcament de la
Pallera del Port de la Selva, es prospectarà la zona de Santa Helena.
Cal portar: Calçat còmode. Si es fan les dues seccions, cal portar sopar i llanterna.
Aportació i inscripcions: Gratuït, però és obligatori apuntar-se al telèfon 972 193 191 o
a pncapcreus@gencat.cat.
Organitza: Grup Natura IAEDEN-Salvem l'Empordà, Parc Natural del Cap de Creus
i Antaxius.
Col·labora: APNAE.
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NOTICIARI
Presentem, juntament amb diverses entitats
altempordaneses, al·legacions contra el parc eòlic Galatea
El dimecres 2 de març, des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, vam presentar
al·legacions en contra del parc eòlic Galatea, el qual preveu la construcció de 9
aerogeneradors de 200 metres d’alçada als boscos del Canadal, a la Jonquera.
També preveu la construcció d’una línia d’alta tensió de 20 km fins a connectar
amb la subestació transformadora de Figueres. El projecte, posat a exposició
pública fa un mes, ha rebut al llarg del mes de febrer al·legacions per part de 17
particulars i 37 entitats i empreses dins la campanya impulsada per la IAEDEN en
contra del projecte. També s’han aconseguit recollir en aquest període de temps
494 signatures físiques i 1871 electròniques (en total 2.365 signants).
Des de l’àrea tècnica i legal de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, les últimes setmanes
hem treballat molt intensament per avaluar el projecte Galatea (una documentació
extensa de 2.776 pàgines). En l’anàlisi en detall de la documentació hem trobat
diferents aspectes que considerem que justifiquen sobradament la retirada del
projecte. En aquest sentit, les al·legacions presentades rebutgen el projecte per
fragmentar fraudulentament un macroprojecte de 99 MW en tres projectes de menys
de 50 MW; incompliment dels planejaments urbanístics de la Jonquera i el Pla
Territorial Parcial de Comarques Gironines; la presentació d’una estudi d’avifauna
incomplet i amb diverses deficiències; afectació als ecosistemes protegits de la zona;
incompliment de les condicions per ser considerada obra d’interès públic;
incompliment de les directrius del paisatge; manca de valoració acurada del risc
d’incendi; afectació al patrimoni cultural i afectació al patrimoni geològic.
Durant el període d’exposició pública, també han presentat al·legacions els
ajuntaments de Viladamat, Mollet de Peralada, Peralada, Sant Climent Sescebes,
Pontós, Capmany i la Jonquera. També ho han fet la DO Empordà, l’Institut
d’Estudis Empordanesos i el Centre Excursionista Empordanès, entre altres.
D’entre els sotasignants de la campanya, també trobem l’Associació STOP
Macroparc eòlic marí de Roses, ALLIMO, la CUP, Associació Salvem la Platja de
Pals i altres entitats de l’Alt Empordà.
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Aquestes al·legacions estan emmarcades dins una campanya més àmplia per tal
d’aturar aquells parcs eòlics que considerem que afecten greument el territori i
que no estan alineats amb l’objectiu d’aconseguir una transició energètica justa i
sostenible. Per fer-ho hem engegat també la Coordinadora de l’Albera, integrada
per entitats i persones amb l’objectiu de coordinar la protecció de l’Albera enfront
els macroprojectes eòlics.
Seguim exigint una planificació de la implantació de les energies renovables on es
prioritzi l’interès públic davant els interessos de les grans empreses constructores.
Continuarem actius, en les mobilitzacions, així com en els processos d’al·legacions i jurídics necessaris per aconseguir-ho.

Participem en la Taula de Diàleg Social
de les Energies Renovables
Aquest mes de març es va celebrar la primera sessió de la Taula de Diàleg Social de
les Energies Renovables, la qual agrupa els diferents sectors afectats per la transició
energètica per elaborar, en el període d’un any, el que serà la futura Llei de transició
energètica. Aquesta taula es crea arran de la modificació del decret d’energies
renovables, tot buscant un consens social més ampli sobre aquesta qüestió.
En aquesta jornada, hi van participar diferents actors implicats en la transició d’una
economia basada en fonts fòssils d’energia a una basada en fonts renovables.
Hi trobem sindicats, ajuntaments, col·legis oficials, diputacions, empresaris de la
indústria de les renovables, científics i entitats ecologistes d’arreu del territori català.
La trobada va ser simplement un punt inicial on des del Govern es va exposar el
context energètic actual i els objectius de futur pel que fa a la producció d’energia
renovable. Aquest és un gran repte que necessitarà de grans consensos i dintre el
qual fiscalitzarem totes les propostes que es facin per aconseguir una transició
energètica ambientalment i socialment justa.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ens mostrem contraris
al projecte d’aparcament de camions a Orriols
Davant la notícia que es va fer pública el desembre passat que es voldria fer al
municipi de Bàscara, concretament a l’entorn de dues gasolineres que es troben a
la carretera d’Orriols a l’Escala, una zona d’aparcament i serveis per a uns 1.200
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camions, des de l’entitat manifestem la nostra total oposició al projecte i donem el
nostre suport als veïns i veïnes que s’estan organitzant contra la construcció d’aquest
aparcament.
Per a aquest projecte, que s’ha anat gestant en el darrer any, encara no s’ha
demanat cap permís ni s’ha iniciat cap tràmit urbanístic. Però pel que ha explicat
el mateix alcalde de Bàscara, l’alcalde de Camallera-Saus-Llampaies i el que han
pogut saber els veïns, el projecte consisteix en una zona d’aparcament i serveis.
Aquesta inclou gasolinera, hotel, piscina i sauna per a un nombre de camions
encara no ben definit, però que pot arribar a 1.200, amb una zona per a camions
amb mercaderies perilloses i una altra zona amb camions amb mercaderies no
perilloses que, en total, podria arribar a 30 o 40 ha.
Des de l’entitat, mostrem la nostra total oposició al projecte perquè es pretén
situar aquesta zona de serveis en un sòl que el Pla territorial parcial de les
comarques gironines inclou a la categoria de sòl de protecció especial. El servei
que es pretén implantar és propi d’un sòl industrial o un sòl logístic i de cap
manera no es pot construir en un sòl de protecció especial. Tampoc no hi cap
justificació per a requalificar aquest sòl.
També, a pocs quilòmetres, hi ha alternatives suficients per a un espai d’aquestes
característiques, tot el sòl logístic i industrial al voltant de Vilamalla, el Far
d’Empordà, Llers o la Jonquera. A banda de les àrees d’aparcament i de serveis
que hi ha a la mateixa autopista, és del tot lògic que, si es vol apostar tant per la
logística, el sòl d’ús logístic hagi de comptar amb aparcament per a camions.
De tota manera, posem en dubte que la logística hagi de ser el futur de l’Empordà.
De moment, el primer fruit de la logística és que apareixen projectes per a situar
infraestructures en llocs inapropiats, intentant pagar a preu de sòl rústic el que
s’hauria de pagar a preu de sòl urbanitzable. Això és l’especulació de tota la vida.
Tampoc no creiem que el futur del transport de mercaderies impliqui continuar
creixent i menys pel transport en camió. Segurament, en els pròxims anys, veurem
relocalització de la producció, menys transport de mercaderies en general, i un
increment del transport de les mercaderies en tren, aquest últim fet provocaria la
inviabilitat econòmica del projecte a mitjà-llarg termini.
El transport és una de les grans causes d’emissions de CO2, especialment en una
comarca com l’Alt Empordà. Tots els compromisos per a disminuir les emissions
passen necessàriament per no incrementar, sinó disminuir el transport per carretera.
Pretendre que els camions seran elèctrics és una utopia, ara com ara. El transport
de mercaderies passa pel ferrocarril.
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Èxit del Bioblitz a la Gutina
Tal com vam anunciar en el darrer butlletí, el dissabte 26 de març es va desenvolupar un Bioblitz al voltant de les basses i el celler de la Gutina, a la finca de
Can Torres, a l’Albera. L’activitat estava organitzada per EmpordàiNat amb el
suport de diferents entitats naturalistes com la IAEDEN. La jornada va ser un èxit
amb gairebé un centenar de participants que van anar passant al llarg del dia. El
Bioblitz va ser trepidant, perquè en paral·lel, durant tot el dia, s’anaven realitzant
tallers de diferents grups (flora, invertebrats aquàtics, ocells, rèptils, etc.) alternats
també amb tastos de vins del Celler de La Gutina. Al migdia va estar amenitzat,
com no podria ser d’una altra manera, amb una arrossada d’en Pitruc. Al final de
jornada, es van compatibilitzar la identificació de més de 345 taxons de diferents
grups: plantes (164 espècies), amfibis (7), aràcnids (35), aus (7), peixos (1),
rèptils (4), mamífers (8), insectes (104) i fongs (21). Cal dir que les cites s’anaven
bolcant a l’aplicatiu iNaturalist on el projecte encara està actiu recollint noves
cites i obert a la col·laboració de tothom que vulgui continuar participant:
https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-gutina. Finalment, cal comentar que
la jornada va ser gravada per l’equip d’Oxigenats, i n’ha editat un magnífic resum
que podeu consultar a les seves xarxes socials.

Un moment del mostreig d’invertebrats aquàtics
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CUSTÒDIA AGRÀRIA
Prats de dall: mantenir-los i millorar-los

foto: Lluis Serrano

Aquestes darreres setmanes hem treballat en l’enfocament per al pròxim bienni
del projecte dels prats de dall. La nostra idea és continuar garantint els dalls allí
on tenim acords, però també millorar o recuperar alguns espais que es troben més
degradats. Així, en aquest període, arrodonirem la millora del prat Llarg (també
anomenat estany Garriga, prat de la Jutta, entre altres) sobretot amb el control
dels rebrots dels freixes, que insisteixen a voler ocupar l’espai. I si obtenim un
dels finançaments que hem demanat, també actuarem per naturalitzar el règim
hídric d’un estany temporani que s’ha localitzat recentment. De moment,
l’anomenem l’estany de la Verneda, però també en diuen l’estany Rodó.
Finalment, farem un esforç per recollir dades de les poblacions d’artròpodes, en
general, i papallones nocturnes, en particular, a més del seguiment botànic que ja
hem estat fent des de l’inici del projecte. Tot plegat per conèixer millor aquests
valuosíssims hàbitats, i donar-los el valor que mereixen.

Estany Verneda
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Voleu comprar productes
de Custòdia Agrària?
El desembre passat us vam oferir la possibilitat d’adquirir un lot de Nadal de
productes de Custòdia Agrària, que va tenir molt bona acollida.
Avui us presentem aquest mapa de localització dels productors per tal que hi
pugueu contactar directament i comprar-los el que necessiteu durant la resta
de l’any. Alguns d’ells fan venda directa a la finca o en mercats setmanals,
d’altres venen el seu producte per internet, o a través de botigues, i encara
hi ha els que treballen a l’engròs. En el mapa de la web de Custòdia
(https://ja.cat/mapacustodia), us ho mirem d’explicar a cada fitxa, perquè
pugueu interactuar-hi des d’allí on sigueu, com a consumidors finals o com a
professionals, si és el vostre cas.
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JOVES ACTIVISTES
Mòbil-itzat per la natura!!!
La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha iniciat una
campanya amb l’objectiu de captar activistes
potencials entre la població empordanesa,
especialment entre els més joves.
Es tracta de presentar la campanya a les
classes de batxillerat, als espais joves dels
pobles, als agrupaments escoltes... Com, a
recordatori, se’ls deixa el cartellet en tres
dimensions amb el logotip i l’eslògan pertinent que us hem adjuntat en aquest article.
La campanya consisteix a recollir les filmacions que realitzin amb els seus mòbils cada
cop que detectin qualsevol agressió sobre la
natura (un riu contaminat, una tala indiscriminada d’arbres, un abocador incontrolat...).
Un cop les anem rebent, les anirem transmetent a les administracions pertinents, principalment ajuntaments.
L’objectiu real, però, és detectar aquells nois
i noies que manifestin cert perfil d’activista
pel fet de ser constants enviant-nos més d’un missatge. Es tracta, llavors, de
convidar-los a participar activament dins de la nostra entitat.
Amb aquesta campanya pretenem, en poques paraules, augmentar la presència de
gent jove dins dels nostres òrgans d’actuació.
I és que d’activistes en potència ja n’hi ha (i potser ara més que mai), tanmateix,
molts d’ells encara no ens coneixen.
Esperem amb tot plegat revertir la situació (si més no ho haurem intentat).
En cas que estigueu interessats en aquesta campanya, podeu contactar amb nosaltres
a través del número 640 236 179.
Xavier Vizcaino
16

REFLEXIONS D’EN RAMON
Decreixement sostenible asimètric
Ja vaig dir a l’última reflexió que volia escriure sobre el “decreixement
sostenible asimètric”. Fa ja lustres que la idea de decreixement existeix com a
alternativa al creixement que impulsa el capitalisme. La proposta del
decreixement ve motivada perquè el creixement s’està saltant diversos límits
planetaris provocant l’esgotament de recursos, canvi climàtic i altres efectes
com l’augment de la bretxa de pobresa. D’aquí ve la proposta de decréixer.
Aquesta proposta produeix un fort rebuig especialment entre les elits que
gaudeixen una situació de confort. Defensen que no hi ha progrés sense
creixement del PIB i així estem tots. Reconeixen les dificultats del model,
però afegeixen que amb el “creixement sostenible” (ara “New Green Deal”),
noves tecnologies i més eficàcia, el “sistema” controlarà les disfuncions i
podrà continuar creixent com sempre. No obstant això, s’estan publicant
informes solvents plantejant que el planeta no aguantarà aquest ritme i podria
col·lapsar. El decreixement obligaria a la disminució de la producció i del
consum que ve a ser el mateix que proposar sortir del capitalisme. Aquest
decreixement, fora del capitalisme, per superar les crisis climàtiques, socials i
planetàries, ha de planificar-se i implantar-se de forma democràtica i pacífica.
Això és el “decreixement sostenible”.
Un dels principals arguments en contra és que, sense creixement, no hi ha
treball. Només cal recordar que ha estat precisament el creixement el que ens
ha portat a la difícil situació actual de pobresa i atur, però és inevitable
decréixer, perquè no hi ha energia per a tot i sobra CO2. Es proposen diverses
mesures per a impulsar el treball en decreixement, com la reducció de la
jornada laboral, repartir el treball, la introducció de la renda bàsica universal,
perseguir l’evasió fiscal, educar en la frugalitat, redistribuir, socialitzar
beneficis, etc. Són opcions factibles que xoquen amb els principis del
neoliberalisme on una reduïda plutocràcia cornucapiana (partidaris del
creixement il·limitat) obté el màxim benefici a costa de la majoria i per això
ridiculitzen i obstaculitzen el nou paradigma. És inútil negar-ho, el
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decreixement arribarà de totes maneres perquè el planeta, ja esgotat, no dona
per a més. El que és evident és que el decreixement no ha de ser igual per al
nord que per al sud, per a rics i menys rics, en definitiva, el decreixement ha de
ser asimètric o rebran els de sempre.
Voldria finalitzar amb una reflexió sobre la urgència d’efectuar un decreixement sostenible de la urbanització del territori. Les administracions continuen
apostant pel creixement urbanístic, però diuen ara que es farà compactant i
recosint el territori. Bona idea, però ni es compacta ni es recús com seria
necessari, ni a l’interior, ni a la costa, ni al Pirineu. Podrien citar-se innombrables exemples. Un d'actualitat seria l'estació de tren de Figueres: la
proposta de traslladar-la va contra els principis de compactació i recosit.
Respecte a les infraestructures, això és més del mateix, es proposen projectes
insostenibles de gran impacte ambiental com l’aeroport de Barcelona, els jocs
olímpics d'hivern, etc., i mentre el gas i el petroli es van exhaurint i no es fa la
planificació de les renovables. Tot això significa més beneficis especulatius no
productius i més CO2. Si no hi ha canvi de rumb, existeix el risc que es
produeixin més crisis i guerres i que ens portin a una espiral de col·lapses
ambientals i socials com els que van acabar amb grans civilitzacions com els
Maies, els Khmer de Cambodja, etc. Aleshores alguns van donar la veu d’alarma
sense ser escoltats. Com ara. L’aposta urgent ha de ser el decreixement sostenible,
encara que hi ha qui pensa que, com més aviat col·lapsem, millor per al
planeta. D’això anirà la pròxima reflexió.
Ramon Caralt Elias
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Institució Altempordanesa
per a la Defensa
i Estudi de la Natura
(declarada d’utilitat pública)
Ap. Correus 245 – Tel 972 67 05 31
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
En/Na ...................................................................................................................................................................................................
De professió...................................................................................................................................................................................
Domiciliat a .....................................................................................................................................................................................
Població........................................................................................................ Codi postal ......................................................
Comarca ....................................................................................................... Telèfon ................................................................
Data naixement ..................................................................................... DNI ........................................................................
Adreça electrònica...................................................................................................................................................................
S’inscriu a la IAEDEN com a soci:
Soci juvenil, fins a 25 anys
(20
Soci numerari, ordinari
(45
Soci familiar
(60
Soci protector
(100
Altres quantitats
Voldries col·laborar activament amb l’entitat ❑ Sí
❑ No

€
€
€
€
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l’any, mínim)
l’any, mínim)
l’any, mínim)

❑
❑
❑
❑
❑

€
€
€
€
€

Data i signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom del banc o caixa ..........................................................................................................................................................
Adreça de la sucursal...................................................................................... Població ............................................
Iban

Codi banc

Núm. sucursal

control

núm. cc o llibreta

Titular del compte.....................................................................................................................................................................
Domicili del titular .....................................................................................................................................................................
Distingits senyors: Els agrairé que, fins a nova ordre, atenguin amb càrrec al meu
compte els rebuts que els presenti la IAEDEN, a nom del soci que figura adjunt.
............................................................................................................................................

202..................

Firma del titular del compte

✂

NOM DEL SOCI ............................................................................... soci núm. .........................................
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA (IAEDEN); Finalitat: Prestar els serveis
sol·licitats i enviar comunicacions comercials; Legitimació: Execució d’un contracte, interès legítim del Responsable; Destinataris: Estan
previstes cessions de dades a: L’Agència Tributària, Entitats financeres; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com
altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament; Procedència: El
propi interessat. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la web: http://www.iaeden.cat.

