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Perspectives de futur: opinions sobre la Institució

(continua)

Felicitació

El doctor Ramon Margalef
ha estat investit doctor
honoris causa per la
Universitat d’Alacant. Els
membres del Consell
Directiu li manifestem la
més cordial enhorabona.

Si haguéssim de resumir d’una manera
molt dràstica i breu el paper de la ICHN
durant el segle que porta d’existència,
podríem afirmar que ha fet bàsicament
dues coses: catalogar i donar a conèi-
xer la gea, la flora i la fauna del país, i el
Llibre blanc. Encara que a primera
vista sembli poc, ambdues coses han
estat molt importants per al país.

Evidentment, es tracta d’un resum, ja
que és ben sabut que la ICHN ha fet
moltes coses i ha servit per a moltes
més, però continuo pensant que les
dues esmentades reflecteixen el gruix
dels objectius marcats des de l’inici, o
durant la represa dels anys setanta, i
que també han de continuar
necessàriament marcant el futur.

El coneixement de les espècies que
viuen en un país és el primer pas per
valorar els seus sistemes naturals, so-
bretot ara que es parla tant de biodi-
versitat, i per ordenar-ne la preserva-
ció. Tot això en el cas que existeixi
prou sensibilitat i voluntat política per
dur a terme aquesta preservació. Si no
és així, sempre funciona allò que quan
es coneixen les coses, s’estimen i,
arribat el cas, es defensen. Per això
moltes iniciatives conservacionistes,
campanyes de defensa, etc., han partit
de persones o col·lectius que van
començar estudiant les espècies d’una
zona en concret.

El sotasignat mateix es reconeix un clar
exemple d’aquesta afirmació. Si no
arriba a ser perquè estava estudiant els
ocells dels aiguamolls de l’Empordà,
ben segur que no hauria iniciat la
campanya de defensa d’aquell indret. I
encara més, quan feia falta gent per
engrossir i continuar la campanya, el
millor sistema va ser fer cursets
d’ocells per reclutar gent atreta per les
ganes de conservar allò que, de fet,

feia poc que coneixien, però que ja
estimaven apassionadament. I va
funcionar.

Pel que fa al Llibre blanc, aparegut el
1976 (la primera edició), és el resultat
de tot això que hem dit. És el resultat
del compromís de molts naturalistes, la
majoria d’ells lligats a la ICHN, amb la
conservació de la natura als Països
Catalans. Gràcies a la iniciativa de
Joaquim Maluquer i a l’empenta de
Ramon Folch, que com a secretari de
redacció va coordinar una vuitantena
de naturalistes, el país va disposar
d’una eina molt útil a l’hora de valorar i
dissenyar les estratègies de conserva-
ció. Una feina totalment per fer llavors,
i malgrat uns avenços innegables,
increïblement endarrerida actualment,
sobretot tenint en compte les expecta-
tives que s’obrien.

Sempre he dit que hi ha dos tipus
d’ecologistes: els naturalistes i els
socials. El Llibre blanc és un clar
exponent —el primer manifest seriós—
dels ecologistes naturalistes, és a dir,
d’aquells que accedeixen o es veuen
implicats en la defensa de la natura, a
través del seu compromís en l’estudi
d’alguna de les branques de la història
natural. I això no ha passat només
aquí; arreu del món trobaríem molts
exemples de zones preservades gràcies
al compromís i la lluita de col·lectius de
naturalistes.

Tot això ho he explicat per dir que veig
el futur de la ICHN seguint aquestes
dues grans línies. De fet, encara que
un país tingui molt ben catalogades les
seves espècies i sistemes naturals, això
no és cap garantia que les successives
generacions les coneguin i les respec-
tin. Pot ser que els coneixements es
vagin diluint i s’empobreixi el coneixe-
ment d’allò natural. La ICHN té un
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El passat 17 de maig va tenir lloc la sessió
plenària de l’Institut d’Estudis Catalans
convocada en commemoració del centenari
de la Institució Catalana d’Història Natural.
Aquest acte es va obrir amb sengles
parlaments dels presidents de l’IEC i de la
ICHN, en el transcurs dels quals es va fer
lliurament a la Institució d’un original
obsequi commemoratiu.

Tot seguit, Ramon Folch va presentar la
seva conferència sobre «La Institució Cata-
lana d’Història Natural: present i futur amb
cent anys d’història». Durant aquesta
intervenció es va oferir una completa i
interessant panoràmica de la realitat social,
econòmica, política i científica del període
anterior a la creació de la Institució, la qual
cosa va ser una bona oportunitat per a tots
els assistents de comprendre millor els
orígens i el significat de la nostra entitat.

Però les consideracions sobre la història de
la Institució van tenir el seu adequat
complement en les reflexions que es van
presentar sobre el seu futur. En aquest

Acte acadèmic commemoratiu del centenari

L’enquesta de la Institució
Gairebé el 25 % dels
membres de la Institució
han contestat el qüestio-
nari que es va trametre
sobre la participació,
l’organització i el futur de
la Institució. La valoració
de la resposta rebuda
solament pot ser positiva,
l’elevat nombre de
qüestionaris emplenats
és un clar indicador de
l’interès de tots els
membres de l’entitat per
aprofitar la fita del
centenari per actualitzar el
compromís de la Institució
en l’estudi i la conservació
del medi natural català.

Durant el mes de juny, un
equip de sociòlegs ha
estat treballat en l’avalua-
ció dels qüestionaris
rebuts i està preparant un
informe que, més
endavant, es farà arribar a
tots els membres de la
Institució. Aquests
mateixos resultats es faran
servir com a punt de parti-
da dels debats del
Simposi sobre el naturalis-
me i les societats d’histò-
ria natural al segle XXI.

paper important a fer en aquest camp, com
ja està fent amb els cursets naturalistes,
que es desenvolupen amb notable èxit. Cal
aprofitar els elements naturals, molt seduc-
tors, per introduir gent en el naturalisme i
d’aquí, una bona part estaran conscien-
ciats i preparats per ajudar en la necessària
preservació del patrimoni natural del país.

El Llibre blanc s’ha de revisar i actualitzar,
com ja es va fer el 1988, i hauria de ser un
referent bàsic per aplicar polítiques de
preservació del territori, del paisatge, del

patrimoni natural en general.

El raonament final és simple: com més natura-
listes hi hagi, més coneixement i difusió de la
història natural del país i, quan calgui, que
malauradament cal massa sovint, més veus
crítiques i autoritzades per argumentar a fa-
vor de la natura catalana i actuar com uns
dels seus advocats defensors.

Per molts anys.

Jordi Sargatal 



La Institució, guardonada amb el Premi Medi Ambient 1999

Enguany la Institució ha estat guardonada
amb el Premi de Medi Ambient que, amb
motiu del Dia Mundial del Medi Ambient,
anualment atorga el Departament de Medi
Ambient a entitats que s’han distingit per la
protecció del nostre entorn. El lliurament de
premis es va fer el passat divendres quatre

de juny, en el marc d’un agradable acte festiu
celebrat a les Drassanes de Barcelona.
Conjuntament amb la Institució, també va
rebre el Premi Medi Ambient 1999 l’empresa
Paperera Alier, SA, en reconeixement de la
seva contribució a la millora del medi.
El conseller de Medi Ambient va fer lliura-

Simposi sobre el
naturalisme i les societats
d’història natural al segle
X X I

Properament es trametrà
el programa del Simposi
sobre el naturalisme i les
societats d’història natural
al segle XXI, el qual es durà
a terme el proper mes
d’octubre, possiblement el
dissabte dia 23, i cal es-
perar que compti amb una
elevada participació dels
membres de la Institució.

Prenent com a base les
opinions que diversos
socis de la Institució van
publicant al NOTÍCIES sobre
la seva visió del futur de
l’entitat, els resultats de
l’enquesta i la història de
la Institució, que també
s’està acabant de redac-
tar, el Simposi ha de servir
per reflexionar
conjuntament amb
representants d’altres
sectors socials
(Administració,
universitats, grups
ecologistes, etc.) sobre el
paper que li correspon a
una entitat naturalista en
el segle XXI.

L’assistència a aquest
Simposi és molt important,
ja que ha de ser un punt
clau en el procés de debat
sobre el futur de la
Institució, i dels resultats
que s’obtinguin ha de
sorgir el pla estratègic de
la ICHN per als propers
anys.

sentit, es va insistir que la millor manera
d’homenatjar la Institució és sent dignes
hereus de la seva herència i no simplement
els seus embalsamadors. Reiterant la neces-
sitat de reflexionar sobre el que es vol ser
en el segle XXI, i recordant l’agosarament
dels seus fundadors, el futur de la
Institució ha de passar, no tant per repetir

les mateixes coses, com per afrontar-les amb
les mateixes actituds.

Amb unes expressives paraules de cloenda,
el secretari general de l’IEC, va donar per
tancat aquest acte, el qual va comptar amb
una notable assistència de membres i
col·laboradors de la Institució. 



Properament, tots els membres de la ICHN
rebran el pòster que s’ha editat en comme-
moració del seu centenari. Amb un disseny
clàssic i agradable, aquest pòster pretén

Edició d’un pòster commemoratiu del centenari de la
Institució

Atorgada la Creu de Sant Jordi a la Institució

El proper dia 7 de juliol es fa lliurament a la
Institució de la Creu de Sant Jordi, distinció
que anualment el Govern de la Generalitat
concedeix a aquelles personalitats i entitats
que s’han distingit en favor de la identitat i
la cultura catalanes. Amb aquest nou guar-
dó es fa evident el reconeixement dels
diferents sectors de la societat a la tasca
desenvolupada des de la ICHN durant la
seva dilatada història.

El consell Directiu, en nom de tots els
membres de l’entitat, ha d’agrair una vegada
més aquest cúmul d’atencions que està
rebent la Institució i, alhora, renovar el seu
compromís, ara ja centenari, amb la natura,
per impulsar-ne l’estudi i la conservació, i
amb la societat, per facilitar-li les eines
necessàries per poder gestionar la natura
d’una manera sostenible. 

Les exposicions de la
Institució
Recentment s’ha rebut la
confirmació que la
Fundació Territori i
Paisatge col·laborarà amb
la Institució en la
celebració del seu
centenari, i s’està
estudiant la possibilitat de
realitzar una exposició
sobre la ICHN i el context
científic en què ha anat
desenvolupant la seva
activitat.

D’altra banda, la Delegació
del Bages, i també amb
motiu del centenari, està
preparant una altra
exposició sobre el medi
natural al Bages, la qual
cal esperar que, com a
mínim, tingui el mateix èxit
que la Guia d’espais
d’interès natural del Bages
que recentment ha estat
reeditada.

ment del Premi al president de la Institució,
qui va aprofitar l’oportunitat per agrair que
s’hagi reconegut d’aquesta manera tan
especial la labor centenària de la Institució i

per dedicar aquest Premi a la llarga llista de
naturalistes que, amb la seva feina, han
contribuït a la millora del coneixement i la
conservació del medi natural català. 

ser un recordatori, per a tots els membres i
amics de la Institució, dels cent anys d’histò-
ria de l’entitat, però també de la bellesa,
interès i riquesa del patrimoni natural català. 



Setena conferència de les parts contractants del
conveni de Ramsar

El delta del Ebro, un
sistema amenazado
CARLES IBÁÑEZ, NARCÍS PRAT,
ANTONI CANICIO i ANTONI

CURCÓ. Bilbao Ed. Bakeaz,
1999. 120 p. 1.200 ptes.

Criteris i mètodes
d’evaluació del patrimoni
natural. JOSEP M. MALLARACH I
CARRERA. Documents dels
Quaderns de medi am-
bient, núm. 2. Dept. de
Medi Ambient. Barcelona,
1999. 106 p.

Ecologia de les Illes.
«Monografies de la
Societat d’Història Natural
de les Balears», núm. 6.
«Monografia de l’Institut
d’Estudis Baleàrics», 66.
Ciutat de Mallorca, 1999.
204 p. El preu per als
socis de la ICHN, és el
mateix que per als socis
de la SHNB: 1.500 ptes.,
més 100 ptes. de
despeses de tramesa.

Bolletí de la Societat
d’Història Natural de les
Balears, núm. 41. Societat
d’Història Natural de les
Balears, Ciutat de Mallor-
ca, 1998. 241 p.

Circular de la SHNB, núm.
18. Palma de Mallorca,
juliol de 1999. 11 p.

Revista de la SCEA, núm.
17. Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Barcelona, 1999. 34 p.

Estratègia española para
la conservación y el uso
sostenible de la diversidad
biológica. Ministerio de
Medio Ambiente. Secreta-
ría General del medio Am-
biente. Direcció General
de Conservació de la
Naturaleza. Madrid, 1999.
160 p.

Entre els dies 10 i 18 del mes de maig s’ha
celebrat a San José (Costa Rica) la Setena
Conferència  de les Parts Contractants
(COP7) del Conveni de Ramsar, reunió que
s’esdevé cada tres anys. El Conveni de
Ramsar és l’únic tractat internacional pel
que fa a zones humides, especialment com
a hàbitat d’aus aquàtiques; signat l’any
1971 a la ciutat de Ramsar (Iran), pretén ser
una eina per a la cooperació, conservació i
ús sostenible entorn d’aquests ecosiste-
mes. Aplega 977 enclavaments, amb un
total de 71 milions d’hectàrees, entre les
quals hi ha el delta de l’Ebre i els aigua-
molls de l’Empordà, els dos únics llocs
Ramsar a Catalunya (trenta-vuit a l’Estat
espanyol).

Aquesta setena reunió ha aplegat cent deu
dels cent setze països inclosos en el Con-

veni, amb un total de set-cents cinquanta
participants i quinze estats observadors,
nombroses ONG d’àmbit nacional i interna-
cional, institucions intergovernamentals,
científics…

El lema del Conveni de Ramsar era «Homes i
aiguamolls. El lligam vital». Alguns dels
aspectes tractats van ser la revisió de l’apli-
cació del Conveni segons les regions, i el pla
de treball del Conveni per al període 2000-
2002; es van adoptar trenta resolucions i
quatre recomanacions per a la salvaguarda de
les zones humides, i es van donar orienta-
cions i vies de treball per al segle vinent. El
Líban i Cuba van anunciar el seu ingrés al
Conveni, i nombrosos països van designar
nous llocs Ramsar. Val a dir que la propera
reunió (COP8) se celebrarà a l’Estat espanyol
l’any 2002. 

Bibliografia

Cursos naturalistes

Reintroduccions de fauna: una eina per a la conservació de les espècies

Es va dur a terme els dies 17 i 18 d’abril de
1999, organitzat amb el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i l’APNAE
(Associació d’Amics del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà).

El curs començà el dissabte 17, al matí, al
mas El Cortalet (Centre d’Informació del
Parc), amb l’assistència de vint-i-un
alumnes, a cura de Deli Saavedra, coordina-
dor del projecte Llúdriga al Parc Natural.

En la primera sessió es parlà sobre la
viabilitat de les reintroduccions i directrius
internacionals, força interessant per poder
emmarcar després diferents exemples reals
de reintroduccions de fauna arreu del món.
Tot seguit es va debatre la reintroducció de
la llúdriga, a partir de dues posicions opo-
sades de dos científics de prestigi, una a
favor i l’altra en contra de la reintroducció
de les llúdrigues a Europa.

A la tarda vam sortir a veure el centre de
reproducció de cigonyes al mateix Parc.

El diumenge 18, al matí es van explicar les
reintroduccions fetes al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà. Les daines, la polla
blava, la llúdriga... Vam fer una visita als
aguaits del Parc per observar aquesta fauna.

Després vam fer un petit assaig de la metodo-
logia de radioseguiment i vam poder localitzar
una «suposada llúdriga» (un emissor) que
s’havia amagat entre els matolls dels voltants
del centre d’informació El Cortalet.

A la tarda vam anar al Centre de Reintroduc-
ció de Tortugues de l’Albera (Garriguella).
Xavier Capalleras ens va fer la visita comen-
tada al centre, i després va projectar un
audiovisual. Durant el viatge de tornada vam
aturar-nos per veure rastres de llúdrigues
reintroduïdes a la zona. 

Tècniques de conservació de la diversitat florística

El 22 i 23 de maig passats es va portar a
terme el setè curs del programa d’aquest
any, de nou al Parc Natural del Cadí (Bagà),
i a càrrec del botànic i col·laborador del
Parc, Pere Aymerich. El curs va comptar
amb disset inscrits, entre els quals hi havia
des de botànics professionals i aficionats

fins a professors de secundària i tècnics
municipals i en jardineria, entre d’altres.

El curs començà repassant els diferents
nivells de la diversitat vegetal i repassant
alguns exemples de cartografies de distribu-
ció d’espècies, dels conceptes d’espècie
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Reunions del Consell Directiu

Bibliografia

Arquitectura territorial,
medi natural i
desenvolupament urbà al
pla del Bages. Premi
Fundació Caixa Manresa,
1996. 156 p.

Espacios naturales protegi-
dos del Pirineo. Ecología y
cartografía. LLUÍS VILLAR.
(ed.) 1999. Publ. Consejo
de Prot. de la Naturaleza
de Aragón. Serie: «Conser-
vación». Osca. 168 p.
+ 19 mapes + 7 lám.  ISBN
84-89862-08-7.

Aquest volum és fruit d’una
col·laboració entre estu-
diosos del patrimoni natu-
ral pirinenc d’ambdós
costats de la serralada,
iniciada a principis
d’aquest decenni. Fou
objecte d’una primera
edició en idioma francès
l’any 1994 a cura de
Claude Dendaletche; que
Lluís Villar s’ha encarregat
d’actualitzar i adaptar al
castellà. De les dues parts
ben diferenciades de què
consta, la primera aplega
setze articles sobre temes
generals o sectorials
relacionats amb el
patrimoni natural dels
Pirineus (biodiversitat,
ecologia del paisatge de
muntanya, flora alpina,
ecosistemes aquàtics i
subterranis entre d’altres),
signats per especialistes
acreditats com ara P.
Montserrat, C. Dendaletche
o el mateix editor. La
segona part inclou una
relació exhaustiva i
actualitzada dels espais
protegits dels Pirineus,
acompanyada d’un recull
de dades estadístiques i
una acurada cartografia en
fulls a part.

Què és el Projecte Rius?

El Projecte riu és un mecanisme d’inspecció
ambiental destinant a la preservació dels
nostres rius. Us permetrà de conèixer com
són els nostres rius, com funcionen, quins
organismes hi treballen, la seva importància
econòmica, social i ambiental, els problemes
que pateixen com a conseqüència de les

El projecte Rius

rara i amenaçada, les categories internacio-
nals de risc i la legislació europea, catalana,
espanyola i francesa de protecció d’espècies
de flora. A mitja tarda del dissabte vam fer
un recorregut de Bagà al coll de Pal on vam
poder observar espècies com Anthirrinum
molle, Alyssum lapeyrousianum, Asplenium
seelosii ssp. catalaunicum, Saxifraga
longifolia o Ramonda myconi. De camí al
coll vam debatre sobre els aspectes del medi
que determinen la diversitat florística, i ja al
coll vam analitzar la possible desaparició de
poblacions d’Artemisia chamaemelifolia de
prosperar la prolongació de la carretera cap
a la Cerdanya. El sopar a la Pobla de Lillet i la
pernoctació al refugi d’Erols van concloure
la jornada.

El matí del diumenge va començar amb la
segona sessió teòrica, centrada en els
criteris per establir prioritats de conservació
i un repàs exhaustiu dels factors d’amenaça
per a les espècies vegetals arreu del territori
català, amb un bon debat entre els alumnes,
i vam comentar exemples pràctics. La manca
de més temps ens va limitar a repassar a

partir dels textos del complert dossier de
l’alumne, els criteris d’anàlisi de l’estatus de
les espècies o comunitats objecte de
conservació i les tècniques concretes de
conservació.

Després de creuar el túnel del Cadí, vam
dinar al costat del Segre, on, havent dinat,
vam comentar la importància dels canals
naturals i les riberes inundables, hàbitats
avui rars a Catalunya. A continuació, en
una bassa d’una antiga extracció de carbó,
vam veure els efectes de la introducció de
carpes, que en pocs anys han provocat
l’extinció local de fins a quatre espècies de
plantes aquàtiques. Pels voltants vam
veure extenses poblacions de Senecio
inaequidens, una planta africana que està
envaint els prats de muntanya del Pirineu.
Vam acabar la sortida en l’única localitat a
Catalunya on hi ha Adonis vernalis, una
planta de les estepes orientals d’Europa,
acompanyada per Euphorbia seguieriana.
El curs va finalitzar amb una ràpida
avaluació «sobre el terreny» en una terrassa
de Bellver de Cerdanya. 

En la reunió del Consell Directiu del dia
19 de maig, es van presentar diverses
qüestions, entre les quals que s’ha rebut del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
la sol·licitud d’elaboració d’un informe
pericial en relació al recurs presentat per
DEPANA contra l’Ordre anual de vedes.

El programa de sessions científiques del
curs 1999-2000 versarà  sota el títol de
Fronteres del naturalisme.

El Butlletí número 67 està bastant avançat
però caldria aconseguir alguns articles més
per l’apartat de conservació.

En relació amb la representació de l’IEC en
els òrgans públics encarregats de la gestió
del medi natural, es va parlar sobre la
conveniència de constituir un secretariat
que organitzi i coordini aquesta represen-
tació. Es suggereix que mentre no es

concreti més aquesta qüestió, es publiqui la
ressenya d’aquestes reunions al NOTÍCIES.

En la reunió del 14 de juny, es va tractar
diversos temes relacionats amb el centenari,
però especialment va dedicar força estona a
debatre la sol·licitud de la Societat Catalana
de Micologia d’esdevenir entitat adherida a
la Institució, ja que els dèficits crònics en
l’horari de secretaria no permeten assumir
noves tasques, motiu pel qual es requereix
un suport addicional de l’IEC si s’han
d’assumir més responsabilitats.

Entre les noves propostes que s’estan
estudiant hi ha: l’organització del proper
seminari de gestió ambiental, dedicat a la
Plana de Vic; la possibilitat de dedicar un
volum de la sèrie Treballs a la zona
volcànica de la Garrotxa, i l’interès a
col·laborar en el Projecte Rius. 

activitats humanes, que podem fer per
millorar-los, i com fer-ho.

Amb el Projecte Rius disposem d’una eina
per col·laborar en la vigilància, protecció i
millora dels nostres rius i de llurs hàbitats
naturals associats.



(continua)

Quins objectius té?

· Apropar la ciutadania a l’entorn natural
que ens envolta; conscienciar-nos de la
importància de protegir i millorar el nostre
medi ambient.

· Afavorir l’educació ambiental.

· Estimular la participació de la societat en
activitats de voluntariat.

· Ajudar els grups que ja estan constituïts a
millorar en les seves activitats per mitjà del
suport tècnic que el Projecte els pot oferir.

· Ajudar els ciutadans a organitzar-se per
col·laborar en les tasques de conservació i
millora dels ecosistemes fluvials.

· Aconseguir la coordinació dels grups pel
que fa a la utilització d’una metodologia de
treball estandarditzada.

· Treballar per millorar la qualitat de l’hàbitat
fluvial i per garantir els cabals necessaris
per a la vida dels nostres rius.

Com podem participar-hi? A quin nivell?

El Projecte Rius és obert a tothom qui hi
vulgui participar, encara que no tingui
coneixements previs sobre els rius. Per això
s’ha estructurat en tres nivells, que faciliten
l’accés de qualsevol col·lectiu:

· Descobreix el riu és el primer nivell, on es
donen els coneixements necessaris per
entendre com són els nostres rius, la seva
importància, quins problemes pateixen i
per què, i què podem fer per millorar-los.

· El segon nivell és eminentment pràctic, i
està format per les inspeccions de riu. El

manual explicatiu i les fitxes de camp, així
com el material analític, us permetran
d’examinar i conèixer molt millor el vostre
riu (nivell de salut, qualitat de les aigües,
quins organismes hi podem trobar), alhora
que us permetrà realitzar una vigilància
efectiva del riu.

· L’adopció de rius és el tercer i últim nivell.
Cada grup es responsabilitza d’un tram de
riu, i accepta  involucrar-se en la seva
conservació. El grau d’involucració el
decideix cada grup segons les seves
expectatives i possibilitats.

L’Informe anual

Les dades de camp obtingudes pels
diferents grups que participin en el Projecte
Rius es tractaran i s’analitzaran, i s’elaborarà
un informe anual sobre l’estat dels nostres
rius. Aquest informe es farà arribar als
participants, als col·laboradors i a tothom
que ho desitgi.

El grup promotor

El Projecte Rius és el resultat de la col·labo-
ració de diferents entitats:

L’Associació Hàbitats, el Grup de Defensa
del Ter i el Departament d’Ecologia de la UB.

La comunicació entre els grups
participants

L’Espiadimonis és una publicació elaborada
per posar en contacte els diferents
col·lectius participants en el Projecte Rius, i
poder difondre les diferents experiències al
voltant de les seves activitats.

A més a més, hi trobareu informació tècnica,
notícies de casa i internacionals, sempre
relacionades amb els rius, i un racó de pre-
guntes i respostes. 

Recull de legislació

Espais naturals protegits

Resolució del 10 de març de 1999, per la qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs als termes municipals
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt,
Òrrius, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Badalona (DOGC núm. 2885, del 10 de maig de 1999).

Ordre del 4 de maig de 1999, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Co-
mes, als termes municipals de Canovelles i Lliçà d’Amunt (DOGC núm. 2894, del 21 de maig
de 1999).

Caça i pesca

Ordre del 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció,
l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica (DOGC núm. 2879, del 30
d’abril de 1999).

Ordre del 28 d’abril de 1999, per la qual s’estableixen mesures complementàries de regulació
de l’extracció de corall al litoral de Catalunya (DOGC núm. 2881, del 4 de maig de 1999).

Les sessions científiques
del curs 1999-2000

A partir del mes d’octubre
començarà un nou cicle de
sessions científiques, que
enguany portarà el títol
general de Les fronteres
del naturalisme. Aprofitant
el centenari de la
Institució, es vol donar un
caire especial a aquest
cicle, i es presentaran tot
un seguit de temes
d’actualitat i d’alt interès
científic en el camp de les
ciències de la natura.

Algunes de les primeres
sessions ja han estat
confirmades i aniran a
càrrec d’experts de prestigi
internacional reconegut.
Entre aquestes destaquen
les següents:

• «Relacions entre estruc
tura del paisatge i
biodiversitat», J. L.
Tellería (CSIC, Madrid).

• «Tècniques moleculars
aplicades a l’estudi de
les poblacions vege-
tals», J. D. Thompson
(CEFE, Montpeller).

• «La xarxa ecològica
paneuropea: fonaments
i estat de la qüestió», R.
Jongman (Wageningen
Agricultural University,
Països Baixos).



Horari d’atenció als socis de la ICHN
Dilluns i dimecres i divendres, de 9 h a 14 h
Dimarts i dijous, de 16 h a 20 h
Adreça electrònica: ichn@iec.es
Adreça d’Internet: http://www.iec.es./societat/ichn

Han col·laborat en la redacció d’aquest NOTÍCIES:
Javier Castroviejo, Guillem Chacón, Josep Germain, Cèsar Gutiérrez, Josep M. Mallarach, Mar
Olivar, Jordi Pietx, Jordi Sargatal, Ignasi Soriano i David Tàpias.

Recordeu

Activitats entorn de l’Aiguabarreig

Els comitès espanyol i
bolivià del Programa MaB i
Red IberoMab de la
UNESCO, la Universitat
Marcelo Spínola (Secció
Gestió de Medi Ambient de
la Universitat de Gal·les),
la fundació Amigos de
Doñana i l’associació
Hombre y Naturaleza Boli-
via, organitzen els Cursos
internacionales de
ecología tropical: gestión y
conservación de
ecosistemas, que
s’impartiran entre els
mesos d’agost i octubre
de 1999.

• Curs d’iniciació (146
hores): de l’1 al 31
d’agost. Inscripció, abans
del 15 de juliol.

• Curs d’especialització
(234 hores): de l’1 de
setembre al 15 d’octubre.
Inscripció, abans del 31 de
juliol.

Per a més informació,
adreceu-vos a:
Fundación Amigos
Doñana
Telèfon 954 236 551
Fax 954 230 799
Adreça electrònica:
amigosdonanaong@
svq.servicom.es

Cursos Internacionals
d’Ecologia Tropical

Ordre del 12 de maig de 1999, per la qual s’estableixen fons mínims per a l’arrossegament al
litoral de Catalunya (DOGC núm. 2897, del 27 de maig de 1999).

Avaluació de l’impacte ambiental

Edicte del 19 d’abril de 1999, pel qual es fa pública la declaració d’impacte ambiental del
projecte de transformació en regadiu de la zona de concentració parcel·lària al terme municipal
de Torres de Segre (DOGC núm. 2881, del 4 de maig de 1999).

Organització administrativa

Decret 125/1999, del 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua
(DOGC núm. 2886, de l’11 de maig de 1999).

Decrèt 150/1999, d’1 de junh, de transferéncia de servicis e foncions dera Generalitat de
Catalonha ath Conselh Generau d’Aran en matèria de restauracion idrologicoforestau, fauna,
espacis includidi en Plan d’espacis d’interès naturau, artesania alimentària e sus era
ampliacion des traspassi de profitaments forestaus, pesca fluviau, circulacion motorisada e
prevencion de huecs forestaus (DOGC núm. 2906, del 9 de juny de 1999).

Ajuts

Ordre del 20 de maig de 1999, de convocatòria d’ajuts per al foment dels mètodes de
producció agrària en les zones humides incloses en la llista de la Convenció de Ramsar per a
l’any 1999 (DOGC núm. 2903, del 4 de juny de 1999).

Ordre del 14 de maig de 1999, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions
destinades a ens locals per al finançament d’actuacions de restauració d’activitats extractives
(codi de la convocatòria 04.06.99) (DOGC núm. 2907, del 10 de juny de 1999).

Després de la realització, els passats 7 i 8 de novembre, del V Seminari de Gestió Ambiental,
sota el títol «Per a una gestió integrada, sostenible i coordinada de l’aiguabarreig del Cinca i
el Segre», s’han continuat fent accions per aconseguir la divulgació i gestió d’aquest excep-
cional enclavament.

Entre les nombroses actuacions dutes a terme, destaquem la següent: després de la
inauguració, durant el mes d’abril, del Centre d’Interpretació de l’Aiguabarreig, els passats
4, 5 i 6 de juny es va realitzar la Fira Comarcal del Baix Cinca, per la qual van passar unes
35.000 persones. L’Institut d’Estudis del Baix Cinca hi va disposar un estand dedicat
monogràficament a l’Aiguabarreig, i sobre aquest i la manera de conservar-lo s’informava i
repartia material divulgador publicat per la Institució Catalana d’Història Natural i l’Institut
d’Estudis del Baix Cinca.

També cal destacar que l’Ajuntament de Mequinensa ha iniciat les obres d’un programa (amb
fons europeu) destinat a recuperar les riberes de la confluència dins el seu terme municipal.
Dins el projecte s’inclou el restabliment de ribes i riberes, boscos de galeria, aguaits i
passarel·les per sobre del canyissar, així com la construcció de l’edifici que ha d’acollir el
Centre d’Interpretació definitiu i la futura Estació Biològica de l’Aiguabarreig. És particular-
ment destacable la substitució d’unes 11 hectàrees de fruiters per bosc de ribera.

En aquests moments, i fins al setembre, s’estan fent els quarts campaments naturalistes de
l’Aiguabarreig, amb la participació d’uns set-cents naturalistes d’arreu de l’estat espanyol i,
on l’octubre, els dies 23 i 24, es realitzarà el cicle de conferències sobre el patrimoni natural de
l’Aiguabarreig, amb la publicació prèvia d’un monogràfic i la programació, al llarg de l’hivern i
la primavera, d’un ventall de sortides naturalistes, coordinades conjuntament per l’IEBC i la
ICHN.


