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Editorial

Cinc anys de NOTÍCIES

Des de fa cinc anys, amb modèstia i
discreció, però també amb constància
i puntualitat, cada dos mesos apareix
el NOTÍCIES DE LA INSTITUCIÓ. Sembla
que fa poc que vam començar a rebre
aquesta publicació sobre les activitats
de la Institució, però ja ha passat un
lustre des del primer número, i ja en
portem trenta. Llevat de l’equip re-
dactor, tots els altres membres de la
Institució gairebé no ens hem adonat
de la fita a què hem arribat; ens costa
reconèixer la perseverança.

Va néixer per estalviar paper en la
tramesa de convocatòries d’activitats,
i ho ha aconseguit; però, sense
adonar-nos-en, s’ha acabat convertint
en una eina essencial a l’hora de
difondre les activitats de la Institució,
tant entre els seus membres com cap a
altres entitats i institucions relaciona-
des amb el món naturalista.

Podríem aprofitar aquest cinquè ani-
versari per analitzar els seus punts
favorables i també aquells més dèbils,
però no ho farem; ja som prou crítics

la resta de l’any. Convertim aquest
cinquè aniversari en una petita festa
per felicitar i donar les gràcies a tots
els qui han contribuït a fer sortir
bimestralment aquesta senzilla
publicació.

I si es tracta de celebrar un aniversari,
no hi poden mancar els regals, i enca-
ra menys quan és segur que l’home-
natjat se’ls mereix. I el millor regal
que podem fer al NOTÍCIES és la nostra
participació: agafem la ploma o
l’ordinador, el que vulguem, però
escrivim de tant en tant un article, una
petita nota, un comentari o trametem
una convocatòria o una referència
bibliogràfica. Ja veureu com n’és,
d’agraït, el NOTÍCIES i com, cofoi de
tants obsequis, amplia les seves
pàgines, hi posa imatges i millora el
disseny.

I finalment, el pastís, no hi podia fal-
tar. Bufem les cinc espelmes i diguem
tots plegats: «Per molts anys,
NOTÍCIES!» 



Projectes

Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà. Notícia sobre els treballs geològics
en curs

La vall d’Alinyà i el seu entorn (un total
de 13.200 ha), situada a la comarca
pirinenca de l’Alt Urgell, està essent, per
encàrrec de la Institució Catalana
d’història Natural amb el patrocini de la
Fundació Territori i Paisatge, objecte d’un
detingut anàlisi geològic des del mes de
gener d’enguany.
En aquest ampli espai natural es donen
els més vigorosos contrastos. Els forts
desnivells (més de 1.800 m, entre el llit
del riu Segre a 550 m d’altitud a l’oest i el
cim del Pedró dels Quatre Batlles de
2.382 m, a l’est) li confereixen el caràcter

abrupte, i la peculiar estructura geològica
determina l’intrincat relleu. Ultra aquests
fets, hem d’afegir els contrastos climàtics
passats i presents que han deixat la seva
empremta no gens negligible.
 L’interès geològic d’aquest territori és
excepcional per la seva complexitat i
originalitat. Allí s’afronten dues grans
unitats sud-pirinenques: a ponent,
l’extrem NE de la unitat sud-pirinenca
central, i a llevant, les escates d’Alinyà i
el massís del Port del Comte que formen
part de la zona tectònica del Pedraforca en
sentit ampli. Ambdues són molt
dissemblants, malgrat ésser l’una i l’altra
constituïdes per roques calcàries, pel fet
de les seves característiques estratigrà-
fiques i el seu origen paleogeogràfic.

La cartografia geològica s’està fent amb
l’esforç i la meticulositat que sempre
procurem esmerçar-hi. Intentem ser objec-
tius a fi d’obtenir un document en què els
fets  superin en gran mesura les
interpretacions. Allà on hi ha clapers de
pedruscall més o menys herbats, que
impedeixen l’observació del substrat, ens
abstenim d’interpretar, malgrat conèixer per
deducció el que pugui haver-hi al dessota.
D’aquesta manera, pensem que podem ser
útils als qui han d’estudiar els sòls, la
vegetació i l’empremta de l’home sobre el
paisatge.

Els 132 km2 que s’han de cartografiar signi-
fiquen —seguint la nostra metotologia—
caminar a peu prop de 350 km i superar
sovint forts desnivells per poder analitzar
fins gairebé el més minúscul aflorament.
Això no vol dir ésser exhaustius, car la
diversitat de terrenys (des del Triàsic fins al
Paleogen superior) i la complexitat estructu-
ral no sempre permeten a un geòleg de camp
arribar al fons. No obstant tot això, pensem
millorar substancialment els documents
cartogràfics que ens ha precedit.
A hores d’ara, ja hem acomplert un terç,
aproximadament, de la nostra tasca, periode
durant el qual ens hem amarat de tots els
fets naturals i humans que concorren en
aquesta insòlita regió. 

Cursos naturalistes

Relacions sòl-planta en ambients semiàrids
El curset va començar a l’hora prevista al
Palau Montcada de Fraga (10.30 h) amb
una xerrada introductòria al medi físic i
biòtic del Baix Cinca i els Monegres. Cap
a les 11.30 h vam fer la primera sortida de

camp als vessants de Sant Simó, per veure
les relacions sòls-paisatge-vegetació. Allí
vam veure diverses espècies de distribució
estèpica (Ephedra nebrodensis, Lygeum
spartum, Herniaria fruticosa, Ononis
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Pedró dels Quatre Batlles (2.382 m.)

Pla de Prevenció de la
Contaminació per
Nitrats
El Govern de la Generalitat
de Catalunya, en la seva
sessió del passat 3 d’abril,
va aprovar el Pla de
Prevenció i Correcció de la
Contaminació per Nitrats,
que estableix mesures en
quatre àmbits: agronòmic,
de gestió de purins, de
gestió de recursos hídrics i
d’informació i control.

El text del Pla es pot con-
sultar a l’adreça d’Internet
següent: http://
www.gencat.es/mediamb/
noticies/000523.htm.

Programa Ambiental
del Delta del Llobregat

El  proppassat dimarts 13
de juny, el Govern de la
Generalitat va crear el
Programa Ambiental del
Delta del Llobregat i va
nomenar-ne director Pere
Sió.

Aquest programa, que està
adscrit al Departament de
Medi Ambient, permetrà
coordinar els aspectes
ambientals del Conveni de
cooperació en infraes-
tructures i medi ambient al
Delta del Llobregat i
vetllarà per l’equilibri i la
sostenibilitat de les
actuacions i infraestruc-
tures programades en
aquesta àrea.

Aquest programa respon a
la necessitat de disposar
d’un instrument que vetlli
especialment per l’equilibri
i la sostenibilitat de les
actuacions programades al
Pla Delta, sense perjudici
de les tasques que en
aquest sentit desenvolupa
el delegat de la Generalitat
per al Pla Delta, Ramon
Roger.



(Continua)

Consell Directiu

Acords del Consell Directiu

En la reunió del Consell Directiu del passat
17 de maig es va informar del trasllat de la
Secretaria de la Institució als nous locals
de l’IEC, situats al carrer de Maria Aurèlia
Capmany, núm. 14-16. L’opinió sobre el
nou despatx és, en general, favorable,
malgrat els problemes existents amb la
xarxa telefònica.
Tot seguit, es van presentar els informes
que s’estan elaborant, a sol·licitud del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en relació amb diversos sectors dels
municipis de l’Ametlla de Mar i de Sant
Pere de Ribes. També s’informà que la
societat Testudinum Societas Cataloniae ha
demanat esdevenir societat adherida a la
Institució.
Pel que fa a altres activitats de la ICHN,
cal destacar que s’estan elaborant les
conclusions del Seminari de Gestió Am-
biental sobre la Plana de Vic, i que l’èxit
en la realització d’aquest Seminari pot ser
un bon motiu per avançar en la creació
d’una delegació de la Institució a Osona.

Pel que fa a publicacions, s’informa que el
Butlletí núm. 68 ja està gairebé complet i
que la publicació Cent anys de passió per
la natura: Una història de la ICHN (1899-
1999) es portarà aviat a impremta; també
es comentà la necessitat de constituir un
comitè editorial que complementi, per a les
publicacions extraordinàries, les tasques
que la Comissió de Publicacions fa en
relació amb el Butlletí.
En la reunió del 14 de juny es va informar
que, finalment, la Institució disposarà de la
seva secretària administrativa a jornada
completa, amb la qual cosa s’aconseguirà
que es torni a normalitzar l’activitat de la
Secretaria. Durant aquesta reunió es va
presentar també una nova proposta d’orga-
nització del cicle de sessions científiques
de la Institució: enguany es procurarà que
es dugui a terme de manera descentra-
litzada i arribi a les diferents universitats
del país. El tema proposat per a aquest nou
cicle de sessions científiques és «Territori,
usos i tensions». 

Cent anys de passió per la natura: Una història de la Institució Catalana
d’Història Natural (1899-1999)

Publicacions

tridentata, Capparis ovata, Helianthemum
squamatum) creixent sobre gipsisòls i
regosòls, etc. Després de dinar a Fraga,
vam ocupar la tarda visitant el barranc de
la Vallcorna, els últims reductes dels
tamarigars, les obertes pinedes i brolles
amb abundants espècies aromàtiques
(l’espectacular floració del timó reial ens
va deixar bocabadats a tots). Cap al tard
vam gaudir veient córrer els cérvols pels
sembrats del barranc de la Serreta Negra.
En arribar al Mas de l’Ajuntament, encara
vam tenir ganes d’encendre el foc i xerrar

al voltant del fogueril. El matí següent, el
vam destinar a veure la llacuna de la Platja
amb les curioses cristal·litzacions cúbiques
d’halita, les plantes adaptades a créixer en
eixes condicions tan salines i fins i tot
algun animaló, com l’Artemia salina, en
les poques basses on remania l’aigua.
Corrents, vam anar a Mequinensa, a veure
l’Estació Biològica de l’Aiguabarreig,
dinar i veure l’illa dels martinets en plena
activitat de pares peixant pollets, i de tor-
nada cap a Fraga, on vam acabar el curset
allà a les sis de la tarda. 

Una nova
publicació, dins de
la col·lecció de
memòries de la
ICHN, és a punt de
sortir a la llum. Es
tracta de Cent anys
de passió per la
natura: Una història
de la Institució Ca-
talana d’Història
Natural (1899-
1999), de Josep M.
Camarasa.
L’aparició d’aquesta
publicació clou el

seguit d’activitats
celebrades per la
ICHN durant l’any
passat, el del
centenari. L’obra
explica la història de
la Institució, lligada
al context històric de
Catalunya, durant el
seu primer segle
d’existència, i les
línies de direcció en
què es va veure obli-
gada a avançar des
del 1899 fins al
1999.
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Congrés Internacional
de Medi Ambient
d’Andorra
Organitzat per l’Institut
d’Estudis Andorrans, el
Govern d’Andorra. Aquest
Congrés, que tindrà lloc a
Ordino, del 10 al 15 de
juliol de 2000, pretén fer
accessible, difondre i
compartir amb estudiants i
professionals del medi
ambient el coneixement
actual, el debat i la recerca
més recent sobre els
problemes ambientals.

Preu d’inscripció: 10.000
pessetes.

Informació i inscripcions:
Per correu electrònic:
cbdiea@andorra.ad

A Barcelona:
Institut d’Estudis Andorrans.
Edifici de la Universitat de
Barcelona. Gran Via de les
Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona.
Tel. 933 177 991
Fax 933 173 182

Universitat Catalana
d’Estiu.

Prada de Conflent, del 15
al 25 d’agost

Del 16 al 20 d’agost de
2000, de 9 a 12 h.
El medi ambient a les
envistes del segle XXI.
Coordinat per
Joandomènec Ros (UB).

Del 21 al 25 d’agost de
2000, de 9 a 12 h
La biologia en el nou
mil·lenni. Coordinat per
Francesc Calafell i Cristina
Junyent (UPF).

Informació i inscripcions:
Gran Via de les Corts
Catalanes, 600,  3r 2a
08007 Barcelona
Tel. 93 317 24 11; 93 317
24 58. Fax 93 317 25 10.
Http://www.partal.com/uce
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Delegació del Bages

L’obra està dividida en un pròleg, escrit
per Joaquim Maluquer; un prefaci, escrit
per l’historiador Josep M. Ainaud de
Lasarte, titulat «El marc històric del seu
temps», i nou capítols. El primer capítol és
una introducció on l’autor reflecteix
algunes impressions generals de l’obra. El
contingut dels vuit capítols restants —el
gruix de l’obra— és un recorregut per les
distintes etapes que li ha tocat viure a la
ICHN:  la fundació i les primeres passes
(1899-1904), els anys de consolidació
(1905-1915), la incorporació a l’Institut

Biblioteca

En desenvolupament del conveni signat
entre la Universitat de Girona i la
Institució en relació amb el fons
bibliogràfic de la Institució, l’hemeroteca
de la Biblioteca Montilivi ja ha acabat la
catalogació de les revistes que
s’intercanvien amb el Butlletí de la
Institució. La llista d’aquestes publica-
cions es pot consultar a través del catàleg
de la Biblioteca de la UdG, a l’adreça
electrònica http://biblioteca.udg.es i a
través del Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya, a l’adreça
http://www.cbuc.es/ccuc/.
El fons està situat a la planta baixa dels
mòduls on està situada actualment la Bi-
blioteca Montilivi, al Campus Montilivi.
S’ha començat a construir el nou edifici de

la Biblioteca en el Campus i s’espera que
estigui acabat entre els mesos de setembre i
octubre de l’any vinent, moment a partir del
qual el fons bibliogràfic de la Institució
tindrà la seva ubicació definitiva.
En total, s’han catalogat 116 publicacions
periòdiques, repartides per països d’arreu
del món: Argentina (3), Brasil (7), Cuba
(2), Estats Units d’Amèrica (14), Mèxic (1),
Xile (1), Japó (7), Alemanya (14), Àustria
(2), Bèlgica (4), Dinamarca (1), Eslovènia
(1), Espanya (28, de les quals 13 pertanyen
a Catalunya), França (6), Gran Bretanya
(2), Itàlia (7), Noruega (1), Països Baixos
(4), Polònia (1), Portugal (1), República
Txeca (3), Romania (2), Rússia (1), Suïssa
(2) i Austràlia (1). 

JORDI RECASENS I GUINJOAN.
Botànica agrícola: Plantes
útils i males herbes.
Edicions de la Universitat
de Lleida, 2000.
ISBN 84-8409-061-2

Es pot trobar a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs
(plaça de la Catedral, s/n;
25002 Lleida), a la
Universitat de Lleida
(Servei de Publicacions,
Universitat de Lleida, plaça
de Victor Siurana, 1;
Lleida) i a les llibreries de
la ciutat de Lleida.

Novetats bibliogràfiques

Exposició sobre el medi natural del Bages

El passat 9 de juny es va inaugurar a
Manresa, a la Biblioteca Comarcal del
Bages, l’exposició El medi natural del
Bages, la qual ha estat oberta al públic

d’Estudis Catalans (1916-1923), l’encallada
per la dictadura de Primo de Ribera (1924-
1930), el redreçament trencat dels anys de
la República (1931-1936), el llarg túnel de
la guerra i el franquisme (1936-1972), la
combativa represa (1972-1977), i gairebé un
quart de segle de normalitat (1977-1999).
L’obra es tanca amb un apartat dedicat a la
bibliografia i a les fonts consultades. En
definitiva, una obra clau per comprendre la
història del naturalisme als Països Catalans,
que aviat tindrem a les nostres mans. 

durant tot el mes de juny. A partir d’aquesta
data ha esdevingut itinerant, i s’anirà
presentant a les diferents poblacions de la
comarca.
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L’objectiu de l’exposició és certament de
gran abast: tot el medi natural d’una co-
marca tan rica i diversa com és el Bages.
En aquest treball ha calgut compaginar
esforços sobretot en dues direccions: trobar
el punt just de síntesi per presentar només
allò que és realment important i fer l’esforç
d’oferir els temes de la manera més atracti-
va i entenedora possible.
L’exposició consta de disset plafons de
gran format. Cada un d’ells està dedicat a
un determinat aspecte ambiental (el clima,
la geologia, els impactes...) o a un dels

principals ecosistemes que componen el
medi natural del Bages (l’alzinar, la
roureda, les zones humides...). Aquesta
organització temàtica ajuda a fer-la més
entenedora i agradable de veure.
Pròximament, aquesta exposició es podrà
veure també a la pàgina web de la
Institució. També cal dir que la qualitat del
material elaborat i de la informació
obtinguda ha fet plantejar-se la possibilitat
d’editar una nova publicació sobre el medi
natural del Bages. 
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Societats adherides

El proper dissabte 5 d’agost, a les 7 de la
tarda a la sala-biblioteca del Centre
d’Història Natural de la Conca de Barberà,
tindrà lloc la presentació del llibre Treballs
del Centre d’Història Natural de la Conca
de Barberà. Vol. 2: 2es Jornades el Medi i
els Humans a la Conca de Barberà i les
Muntanyes de Prades, a Montblanc. La
presentació anirà a càrrec de l’alcalde de
Montblanc, Josep Andreu; l’alcalde de
l’Espluga de Francolí, Antoni Sánchez; el
president del Museu-Arxiu, Josep M.
Contijoch, i el president del Centre
d’Història Natural de la Conca de Barberà,
Jordi Llorens.

En aquest segon volum de Treballs figuren
les actes de les 2es Jornades celebrades a
Poblet i les Masies (Vimbodí i l’Espluga de
Francolí). L’obra està dividida en tres
grans blocs que versen sobre els elements
naturals, el desenvolupament sostenible en
àrees rurals i el futur parc natural de les
muntanyes de Prades. Dins de cada bloc hi
ha una ponència marc, comunicacions,
taula rodona i els resultats de les enquestes
sobre aquella temàtica. S’assoleix el doble
objectiu de divulgar els estudis sobre el

medi en la zona de les muntanyes de Prades
i la Conca de Barberà, i el d’elaborar
propostes davant una manca de gestió, que
precisament n’és una característica en
aquest espai. Aquest treball ajuda a
conèixer, a fer inventari de la riquesa
natural d’aquestes contrades i dit de
passada, és prou important, ja que com més
ben estudiat i conegut és un recurs natural,
més es valora, i millor es defensa.
En la publicació es demostra l’interès i la
preocupació d’un col·lectiu molt divers
d’entitats i associacions vinculades al medi
natural i les activitats que s’hi desenvo-
lupen. En aquest sentit, i seguint l’empenta
de les Jornades, ja s’han iniciat els
preparatius del que han de ser les 3es
Jornades, aquest cop, a Montblanc.
Si esteu interessats en aquesta publicació,
adreçeu-vos a la Secretaria del CHNCB,
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h;
carrer de la Pedrera, 2; 43400 Montblanc.
Telèfon i fax: 977 862 177.
Adreça electrònica: chncb@readysoft.es
El preu del volum II, és de 2.000 ptes. 

Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà

Congressos i reunions

Jornades de Reflexió sobre el Futur de l’Alta Garrotxa

La Institució Catalana d’Història Natural
col·labora amb la Càtedra de Geografia i
Pensament Territorial de la Universitat de
Girona en l’organització d’unes Jornades
de Reflexió sobre el Futur de l’Alta
Garrotxa. L’alta Garrotxa és un gran espai
natural prepirinenc, el qual, segons el
PEIN, hauria d’haver estat declarat parc
natural amb reserves naturals al seu inte-

rior. Els ajuntaments de l’alta Garrotxa
s’han proposat constituir un consorci per
gestionar aquest espai natural, de manera
que és el moment oportú per debatre
l’estratègia d’actuació. Les Jornades es
celebraran a Oix durant el mes d’octubre.
En el proper NOTÍCIES ampliarem la
informació. 
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Representants en organismes i institucions

Consorci del Parc de Collserola

El passat 31 de maig es reuní per primera
vegada el Consell Consultiu del Consorci
del Parc de Collserola, en el qual participa
un representant de la Institució Catalana
d’Història Natural. Aquest Consell
Consultiu ha nascut amb la voluntat de ser
un òrgan de seguiment de la gestió del
Parc que canalitzi també les propostes i els
suggeriments plurals d’un ampli ventall
d’entitats i institucions interessades en
aquest espai natural.

Durant l’acte, el president del Consell i
director gerent del Parc, senyor Marià
Martí i Viudes, presentà la memòria de
gestió corresponent a l’any 1999. En
aquest informe destacà la dificultat i la
importància que havien representat la
transformació durant el darrer any del, fins
al moment, Patronat Metropolità del Parc
de Collserola en consorci, així com la
voluntat d’integració del Parc en el
projecte de l’anella verda endegat per la
Diputació de Barcelona. Com a fites més
importants des de l’àmbit científic i natu-
ralista, va fer esment de la publicació del
llibre que recull les diferents contribucions
presentades en la Jornada sobre la Recerca
en els Sistemes Naturals del Parc de
Collserola, així com el Pla Especial d’Ús
Dotacional de la Masia de Can Balasc, per
tal de constituir-se, a curt termini, en cen-
tre biològic. En contraposició a aquestes
dues bones notícies, cal seguir destacant,
però, la migradesa del pressupost que el
Parc destina a estudis i activitats de
recerca, 12.820.921 pessetes, quantitat que
representa solament l’1,5 % del pressupost
total (833.375.000 pessetes).

Després de la presentació de la memòria
de gestió s’encetà un encès torn de
paraules que girà sobretot al voltant del
«ressuscitat» projecte del túnel d’Horta.
Sobre aquest tema, el president del Consell
expressà el seu enuig per la manca
d’informació rebuda al Consorci, la

disconformitat dels serveis tècnics del Parc
amb el procediment que s’està seguint, així
com la frontal oposició del Consorci a
l’actual traçat aparegut en la majoria de
mitjans de comunicació, que correspon al
que recollia l’obsolet Pla General
Metropolità de l’any 1976. En tot cas, es va
manifestar disposat a estudiar la proposta
«menys dolenta» que contempla la
construcció d’un únic viaducte a cel obert de
120 m de llargada a Can Cerdà, tot i que,
perquè el Consorci accepti alguna cosa com
aquesta, hauria de rebre, com a
contrapartida, una facilitat més gran de
connexió de Collserola amb els espais veïns
(en aquest sentit, sembla que s’està
començant a estudiar la possible connexió
entre Collserola i el turó de Montcada). En
aquest sentit, el Consell Consultiu va
aprovar per unanimitat una proposta per
instar l’Assemblea del Consorci a:

1. Oposar-se al traçat del túnel d’Horta
tal com apareix al PGM de 1976 i com
ha reaparegut actualment als mitjans
d’informació.

2. Reclamar tota la informació pertinent
sobre l’assumpte a les institucions
competents.

3. Que el Consell Consultiu estigui
representat en totes les reunions de la
Comissió Executiva i de l’Assemblea
del Consorci vinculades al projecte del
Túnel d’Horta.

Així mateix, alguns membres del Consell
Consultiu van mostrar la seva preocupació
respecte a la prevenció d’incendis al Parc i
les primeres notícies que han començat a
aparèixer sobre la possibilitat que s’ubiqui
un abocador a la Pedrera Berta del termes
municipals del Papiol i Sant Cugat.

La propera reunió del Consell Consultiu és
prevista de realitzar-se durant la propera
tardor. 

Societats naturalistes dels Països Catalans

Institut d’Estudis del Baix Cinca

Després de Fira Natura a Lleida, el passat
març, del 2 al 4 de juny els companys de la
Institució en terres de ponent han tornat a
disposar d’un estand en la fira més
important de la Franja de Ponent, a Fraga
(Baix Cinca), on tornaren a informar de
les activitats de la Institució, els cursos
naturalistes i particularment sobre
l’Aiguabarreig.

El proper juliol es realitzaran els 5ns
Campaments Naturalistes de l’Aiguabar-
reig, que enguany ratllen els mil partici-
pants procedents d’arreu els Països Catalans
i, en menor mesura, de la resta d’Europa.
Paral·lelament, els companys de l’Estació
Biològica de l’Aiguabarreig donaran a
conèixer en dues cites les conclusions del
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Col·laboracions amb altres entitats

Seminari de Gestió Ambiental de l’Aigua-
barreig que la Institució va organitzar l’any
1998 a Mequinensa. En primer lloc, el 20
de juliol en un curs d’alt nivell que
organitza la Universitat de Saragossa a
Terol i, posteriorment, en les jornades
tècniques que es faran a Altafulla, del 26 al
28 de juliol, sota el títol Els rius, la cara i
la creu de les diverses estratègies de
gestió.
Per contribuir també a la divulgació de
l’Aiguabarreig, l’Assemblea Nacional

Via Verda Sant Llorenç - Collserola

El juny de 1996, el Fòrum Terrassenc per a
la Protecció i la Ordenació del Medi Natu-
ral i del Paisatge va presentar la proposta
Via Verda Sant Llorenç - Collserola,
editant un tríptic en el qual s’exposaven els
objectius i propostes a desenvolupar per
mantenir un corre-
dor natural entre
aquests dos espais
naturals protegits.

El juny de 2000, el
Fòrum Terrassenc
ha presentat una
exposició sobre la
Via Verda Sant
Llorenç - Collserola.
La primera seu
d’aquesta exposició
ha estat Terrassa,
posteriorment estarà
exposada a Sabadell
i més endavant es
podrà veure a totes
aquelles localitats
que ho sol·licitin. Si
hi esteu interessats,
poseu-vos en
contacte amb la Se-
cretaria de la ICHN.
Es tracta d’una
exposició itinerant
que explica, en sis
plafons, en què
consisteix el projecte
i engresca posar-lo
en marxa i a elabo-
rar de propostes
similars. El primer

plafó, titulat Què és, resumeix la proposta i
en presenta una imatge; el segon, titulat
Per què, presenta les raons per les quals és
necessària la Via Verda; el tercer, En el
temps, mostra com ha evolucionat el
creixement urbanístic del Vallès entre les

dècades dels
cinquanta i la dels
noranta; el plafó
Dades presenta unes
quantes xifres
il·lustratives i el
darrer plafó, Futur,
promou la reflexió
de com volem viure
i què volem deixar a
les generacions
futures.
La ICHN ha ofert el
seu suport en tot
moment a la pro-
posta de la Via
Verda i ha
organitzat cursos i
activitats sobre
connectors ecolò-
gics i paisatgístics.
Actualment, la
ICHN col·labora
també amb la versió
didàctica i itinerant,
i l’exposa en versió
electrònica a la seva
web. Visiteu-la a
l’adreça: http://
www.iec.es/ichn. 

d’Ecologistes en Acció de Catalunya d’en-
guany es farà a l’Aiguabarreig,
concretament a Mequinensa, l’1 de juliol, i
tindrà com a amfitrions l’Assemblea
d’Ecologistes de la Franja i l’Estació
Biològica de l’Aiguabarreig.
Es pot trobar més informació sobre
l’Aiguabarreig a l’adreça d’Internet
següent: http://www.jazzfree.com/jazz2/
aiguabarreig. 
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Projecte LIFE Pirineu
Viu

Recentment s’han establert
contactes entre l’ADF Mig
Pallars i la Institució amb
vista a estudiar possibles
línies de col·laboració en
l’establiment de directrius
de gestió sostenible i
multifuncional dels boscos
pirinencs i, especialment,
en la conservació de
boscos madurs.

L’ADF Mig Pallars agrupa
els ajuntaments d’Alins de
Vallferrera, Esterri de
Cardós, Farrera, Lladorre,
Llavorsí, Tírvia i Vall de
Cardós, i s’encarrega de la
gestió del projecte LIFE
Pirineu Viu, que té com a
objectiu principal fer com-
patible l’aprofitament del

bosc amb la preservació
del patrimoni forestal sin-
gular i cercar nous
mecanismes que permetin
compensar la pèrdua de
rendibilitat econòmica de
la producció de fusta.

Per a més informació es
pot consultar l’adreça
d’Internet següent: http://
www.pirineuviu.es.

El passat 6 de maig fou un dia històric per
al municipalisme al nostre territori. Un
miler d’alcaldes i regidors de cultura i
medi ambient del Principat, la Catalunya
Nord, la Franja de Ponent, Andorra, el País

La ICHN participa en l’Assemblea de Regidors de Medi Ambient dels
Països Catalans

Valencià i les Illes van recolzar, el
«Manifest de València»; la constitució
d’una Assemblea permanent de regidors
dels Països Catalans. Més de set-cents al-
caldes i regidors de cultura i medi ambient



Horari d’atenció als socis de la ICHN
Dilluns, 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/ichn

Han col·laborat en la redacció d’aquest NOTÍCIES:
David Badia-Villas, Jordi Balasch, Jordina Belmonte, Ignasi Cebrián, Guillem Chacón,
Joan Devis, Josep M. Espelta, Josep Germain, Jordi Llorens, Alícia Masriera, Joan Mir,
Isabel Rojas, Joan Ullastre i Florenci Vallès.
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Recordeu

Canvi de domicili de la
Secretaria de la
Institució
Us recordem que, des del
dia 2 de maig de 2000, les
secretaries de les filials de
l’IEC s’han traslladat al
carrer de M. Aurèlia
Capmany, 14-16 (a uns
200 m de la seu de l’IEC).
L’adreça postal continuarà
essent la mateixa.

Durant els mesos de juliol i
agost, l’IEC ha implantat
l’horari intensiu (de 8 a 15
h). Enguany, la Secretaria
de la ICHN romandrà
tancada per vacances des
del 17 de juliol fins el 18
d’agost, ambdós inclus-
sivament.

van assistir al Paranimf de la Universitat
de València per començar a fer realitat el
projecte de treballar units des del nostre
espai comú.
L’Assemblea fou convocada per la
Institució Cívica i de Pensament Joan
Fuster i dos membres de la Institució Cata-
lana d’Història Natural van ser presents a
l’acte constituent, Joaquim Maluquer i
Guillem Chacón. Pel que fa a l’àmbit del
medi ambient, el regidor d’aquesta àrea de
l’ajuntament de Rubí, Pere Torres, va pre-
sentar una ponència que va obrir el primer
pas per treballar des d’arreu els nostres
municipis en una nova perspectiva per
abordar el medi ambient.

Recull de legislació

Administració
Reial Decret 511/2000, del 14 d’abril, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat
de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, del 31 de juliol, en matèria de conservació de la
natura. (DOGC núm. 3134, del 8 de maig de 2000).
Decret 191/2000, del 29 de maig, pel qual es modifica l’article 13.a) del Decret 252/
1988, del 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 3156, del 7 de juny de 2000).
Resolució del 2 de juny de 2000, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern del
6 de març de 2000, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de l’empresa pública
Forestal Catalana, SA, i s’adscriu al Departament de Medi Ambient. (DOGC núm.
3160, del 14 de juny de 2000).
Espais naturals protegits
Resolució del 6 d’abril de 2000, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 8 de
febrer de 2000 del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova definitivament el Pla es-
pecial de delimitació definitiva dels espais del PEIN Turons de la Plana Ausetana, la
Sauva Negra, Gallifa i el Moianès. (DOGC núm. 3126, del 25 d’abril de 2000).
Resolució del 6 d’abril de 2000, per la qual es fa públic l’Acord del Govern del 6 de
març de 2000 del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova definitivament el Pla espe-
cial de protecció del medi natural i del paisatge de la serra de Montsià. (DOGC núm.
3127, del 26 d’abril de 2000).
Protecció de la fauna
Ordre de l’11 d’abril de 2000, d’ampliació del refugi de fauna salvatge de Can Ametller,
inclòs en els termes municipals de Castellbisbal i Ullastrell. (DOGC núm. 3131, del 3 de
maig de 2000).
Ordre de l’11 d’abril de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca
Can Padró, en els termes municipals de Sentmenat, Palau de Plegamans i Polinyà.
(DOGC núm. 3131, del 3 de maig de 2000).
Ordre de l’11 d’abril de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca
Can Mauri, al terme municipal de Polinyà. (DOGC núm. 3141, del 17 de maig de 2000).
Ordre de l’11 d’abril de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca
Mas Mirambell, al terme municipal de Balenyà. (DOGC núm. 3141, del 17 de maig de
2000).

El passat 21 de juny l’Assemblea es tornà
a trobar a Sueca en el marc paral·lel de
l’homenatge a Joan Fuster en el 8è
aniversari de la seua mort, on es van do-
nar a conèixer els tres primers congressos
nascuts de l’Assemblea.
El primer congrés de Medi Ambient dels
PPCC es realitzarà enguany a les Illes i
tractarà la gestió dels recursos naturals
bàsics, l’equilibri territorial, la preserva-
ció d’espais naturals i d’altres matèries a
les quals s’afegiran propostes i experièn-
cies sectorials en la gestió ambiental mu-
nicipal. En aquest Congrés novament hi
serà representada la Institució. 


