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Prenguem-nos uns moments per a la reflexió i pensem on volem arribar amb este model de progrés.
Necessitem tot el que ens oferixen? NO. Pensem en el que necessitem? A VEGADES..... Mireu, són
innumerables els projectes de destrucció del medi ambient només en la nostra comarca del Baix
Maestrat i vos assegurem que dóna molta pena estar en contacte amb el medi i vore el que estem
fent. SÍ, ESTEM FENT, perquè nosaltres som els que movem la maquinària anomenada progrés que
està posant en escac nostre medi natural. Ací vos anem a relatar algunes de les milers de barbaritats
que estem fent a favor d'una mal anomenada “qualitat de vida” (segur que ja les recordeu). La resta
és reflexió individual i compromís per minimitzar-les. Cal progressar però d'una altra manera!
* AGRICULTURA: milers de transformacions de cultius per a crear nous regadius,
molts d'ells il·legals i transformant terrenys forestals; sobrexplotació d'aqüífers; milers de tones de verins per a controlar plagues; erosió; abandó de terres; contaminació; males polítiques agrícoles;......
* PESCA: aniquilament més ràpid dels recursos amb l'augment de la tecnologia;
contaminació marina (abocaments, petroli, fugues nuclears i químiques, etc); pesca il·legal; desconscienciació;....
* ENERGIA: Major demanda-major producció d'energia (sobretot energies contaminants/tèrmiques i nuclears); més emissions; fomentem el canvi climàtic; impactes
severs al paisatge i ecosistemes per la construcció massiva de parcs eòlics; excessiu ús del cotxe en detriment dels transports públics;.....
* RESIDUS: major consum-major producció de residus; més abocadors; majors possibilitats de contaminació a tots els nivells; es fomenta la incineració; no hi ha
autèntiques polítiques de les 3R, impactes sobre paratges naturals;.....
* AIGUA: més projectes per a abastir la gran demanda; afeccions a paratges naturals; destrucció de zones hidràuliques, contaminació i sobrexplotació;.....
* ALIMENTACIÓ: Organismes genèticament modificats-OMG; additius causants de malalties; alimentació fem; mes greixos; caos alimentari;.......
* ESPORT: pistes d'esquí; camps de golf, carreres de 4x4; quaks;.......
* URBANISME I INFRAESTRUCTURES: milers de programes d'actuació integrada-PAIS;
construccions fem; destrucció de paratges naturals; construccions en zones inundables; més carreteres i infraestructures; permisivitat;.....

Esta és una xicoteta mostra dels problemes, Se t'ocorre alguna forma d'evitar-los?
El 26 de Novembre se celebra el Dia sense compra, una jornada de
reflexió sobre la societat de sobreproducció i sobreconsum en la que
estem immersos. Des d'Ecologistes en Acció s'han programat diverses
activitats (Concurs contrapublicitari, debats, un taller de
contrapublicitat, projecció de vídeos sobre el consum, bescanvi, teatre,
concerts de música).
La primera d'elles, el II Concurs contrapublicitari, ha servit per a
elegir el cartell que anunciarà les jornades, realitzat per Manuel Deza.
* Més informació: http://www.ecologistasenaccion.org/sommaire.hp3
Exemplar subvencionat per:
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RESUM D’ACTIVITATS REALITZADES
* PARANYS: Com tots els anys se contínua amb esta modalitat de caça
il·legal que causa seriosos impactes
sobre les poblacions d'aus protegides (vore L'Ecologista núm. 39:
p.:32-33). Els sondejos realitzats
enguany indiquen que el 80% dels paranys seguixen funcionant amb total
normalitat a pesar de les prohibicions i sentències judicials.
Esta circumstància ens ha obligat a
remetre cartes de protesta, des de
nombrosos col·lectius ecologistes, a
la Conselleria de Territori i Vivenda perquè no permeta més esta massacre.

Pit-roig (Erithacus rubecula) mort al parany

* Reunió de la federació d'Ecologistes en
Acció del País Valencià-EAPV: El passat 25 de
setembre va tindre lloc a València una nova
reunió d'Ecologistes en Acció País ValenciàEAPV. Allí vam estar i vam participar en bona
part dels temes tractats sobre aigua, residus,
forestal i energia.
De la nostra zona es va parlar de l'abocador
de Cervera i dels projectes de plantes de
biomassa (Sant Rafel del Riu), així com de la
situació en què es troba l'àrea de treball
sobre aigua (PHN, transformacions de cultius,
zones humides ,etc).
Va ser un dia intens, on et poses al dia sobre
nombrosos problemes ambientals i on passes una
estona amena en companyia d'amics/amigues de
fatigues.
* Arreplegada de llavors forestals i viver:
Han sigut nombroses les eixides de camp per a
arreplegar tot tipus de llavors d'espècies
autòctones. Margallons, lledoners, espins,
roures, alzines, marfulls, arboços, anouers i
aromàtiques, han sigut ja sembrats en el
nostre viver forestal “El Biberó” i seran
mimats per a la seua venda en parades
informativess i realització de repoblacions
diverses.
Tingueu en compte que ens trobem en zones
amb una forta pèrdua de coberta vegetal per
culpa
dels
incendis
forestals,
transformacions
de
cultius,
obres
d'infraestructures i erosió, i entre tots hem
de tirar en davant per a ajudar a recuperar
els nostres boscos. Sabem que és una tasca
difícil, perquè amb el canvi climàtic que
sofrim,
hi
ha
menys
possibilitats
de
supervivència de les espècies repoblades si
no hi ha unes mínimee cures. A pesar d'això,
moltes de les nostres repoblacions es fan
directament amb llavor i així les adaptacions
al medi són millors.

Vos informem que ja estem elaborant el 5t volum
de l'única revista científica editada en la comarca
del Baix Maestrat relacionada amb les Ciències
Naturals. Els enormes gastos d'edició i la falta de
suport econòmic i social, ens han obligat a reduir
la tirada i convertir-la en una revista semestral
(mantenint el preu de 2 exemplars/any per 8,00
euros). El colp més fort ens ho va donar la pròpia
Conselleria de Territori i Vivenda, denegant les
ajudes que habitualment dóna (a pesar d'haver fet
publicitat). No importa seguim amb il·lusió en este Per cert, s'acosta nadal i
molt
ullet
de
comprar
projecte obert a tot el món. VOS ESPEREM!
grèvol, rusc, teixos, etc.,
Recordeu que el termini per a presentar originals els fruits són font de vida silvestre.
acaba el 15 de gener del 2005.
Idea't altres adorns i recicla!

I ho celebrem realitzant un monogràfic sobre la situació del medi ambient, on hi
ha articles per a tots els gustos (energia, residus, transport, biodiversitat, agricultura, espècies, forestal, biotecnologia, globalització, etc.). Encara que la situació
mediambiental d'Espanya és molt greu, afrontem el futur amb il·lusió i esperança,
realitzant tot tipus d'activitats per a conscienciar, educar i ajudar a recuperar la
nostra font de vida.
Amb esta circular, si ets soci/a d'APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs,
rebràs gratis un exemplar de la revista.
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No ens cansarem de denunciar l'absurda política que en molts casos s'està aplicant per a realitzar repoblacions i conservar espècies amenaçades. Este és el cas de les repoblacions amb maquinària pesada que s'estan realitzant en la serra del Turmell (Xert), zona assolada pels incendis i amb una regeneració natural difícil. En este cas s'està actuant amb plançons de distintes espècies però
realitzant forats descomunals que fomenten l'erosió. Sobre el terreny la repoblació pareix una àmplia zona afectada per impactes de meteorits, amb forts moviments de terra, inadequats en esta zona ja de per si afectada per l'erosió.
No comprenem com en ple segle XXI se seguixen fent estes barbàries.
Males notícies ens arriben des del municipi de
Peníscola, on el seu consistori vol reactivar els
projectes de camps de golf situats a la Serra d'Irta i
molt prop dels límits del parc natural. Encara que no ha sigut publicat, ja se sap que a primers de l'any 2005 s'exposaran a
exposició pública nous projectes, a pesar de ser actuacions que van en contra del Pla d'Ordenació dels Recursos NaturalsPORN de la serra i que sagnen hídricamente a la zona i els seus veins (marjal de Peníscola).
No tenen prou amb nous impactes com la depuradora de Peníscola (situada també prop de la serra i de zones habitades),
o el nou port esportiu futurista, situat a la franja costera de la serra d'Irta i que comporta una especulació i construcció
massiva en el terreny pròxim. Poc importa que el municipi es trobe al límit de l'explotació d'aqüífers i que haja projectats
nombrosos programes d'actuació integrada-PAI’S que suposaran la construcció de milers de noves vivendes, així com
altres projectes de camps de golf (zona Fardatxo). O que siga un caos urbanístic i estiga en primera línia de la permisivitat i
especulació. No tenen prou de deixar KO a la zona humida de la marjal de Peníscola (pel seu aïllament, abocaments,
construccions i asfíxia urbanística), o fer autèntics empastres en regeneració de platges, sinó que volen més i més, i damunt
ho potencia la gent (turisme irracional) i ho permeten l'administracions. FINS QUAN!

Com cada any tenim una cita per a xarrar sobre la marxa del col·lectiu. Ja saps, vore com van les
finances, estar al corrent de l'estat de socis, els projectes realitzats i per realitzar, les queixes dels
soci@s,....., una infinitat d'assumptes que t'afecten. La pròxima reunió se celebrarà en el nostre local
social (carreró Sant Nicolau núm. 1 de Vinaròs-damunt del local dels Camaraes i davant de l'antic
Col·legi Sant Sebastià/Passeig marítim) el dijous 27 de gener del 2005 a les 21,00 h.
COMPTEM AMB TU!
L'abandó
sistemàtic del ferrocarril ha tingut
conseqüències
per als ciutadans, als que
s'ha privat d'un
nombre
cada
vegada major de
servicis; el tren
corre el perill de
convertir-se, d'un
servici públic a
l'abast de tots,
en un negoci que
servisca a uns

* Va un tío corriendo por el desierto por
que le seguía un león y como no puede
más se para y se pone a rezar de rodillas.
- Por favor Señor convierte a este león en cristiano:
Entonces el león se para delante de él y dice:
- Señor bendice estos alimentos que voy a tomar.
* ¿Cual es el animal mas tonto?
-No lo se.
-El pez, porque se pone detrás de la hembra y nada, nada, nada de
nada.
* Van el padre y el hijo subidos en el burro y de repente se oye un
pedo de escándalo
-¿Padre, se ha tirado usted un pedo?
-Si he sido yo, ¿qué pasa?
-Nada, que ya me parecía a mi mucho pedo para el burro.

pocs però que pagarem tots.
MANIFESTACIÓ A MADRID
En defensa del Ferrocarril Sostenible i
Segur, Públic i Social
Domingo 28.11.04
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1.-Reedició de números esgotats de la revista científica Toll Negre: hem fet una reedició d'alguns números esgotats de la revista Toll Negre (números 1 i
2). Si estigueres interessat en aconseguir-los, no dubtes en posar-te en contacte amb nosaltres (Tlf:
610604180).
Més informació:
http://www.internatura.uji.es/
grups/apnal.html
2.–AOCS: continuem col·laborant amb el projecte
Anuari Ornitològic de la província de Castelló-AOCS.
Gràcies a l'esforç de molts ornitòlegs estem acabant
l'anuari corresponent a l'any 2003, que pròximament
serà editat i distribuït a, través de les associacions
conservacionistes, als que estiguen interessats.
Més informació: http://www.internatura.uji.es/aocs/

Des del 5 al 7 de Novembre del 2004 se celebraran a Pedralba (comarca de la Serranía de València) unes jornades
monogràfiques sobre la situació dels residus a la Comunitat
Valenciana. Este esdeveniment també servirà com un punt de
trobada entre les distintes plataformes que lluiten contra macroabocadors en tot el territori valencià.

3.–Reunió estatal d'Ecologistes en Acció: es tracta
de l'Assemblea Confederal que se celebrarà a Burgos
del 4 al 6 de desembre. Allí es parlarà de finances,
campanyes, i projectes futurs, a més de fer nous
amics i intercanviar experiències. Tots els interessats
a acudir han de posar-se en contacte amb la secretaria
abans de 25 de novembre (Tlf: 610604180).

Més informació: Ecologistes en Acció de la Serranía. Tlf:961320200

4.– Reunió amb la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.CHJ: sobre mitjan de novembre representants
d'Ecologistes en Acció País Valencià-EAPV es reuniran
amb els nous responsables de la CHJ i li exposaran
totes les nostres queixes (construccions en zones
inundables; extraccions il·legals d'aqüífers, zones
humides, camps de golf, regadius, etc.
Canviarà la política passiva d'este organisme?

El de la Conselleria de Territori i Vivenda ja clama al cel. No van
tindre prou de denegar subvencions per editar materials en contra
del PHN (com el que ocorre 2003 a la nostra agrupació) sinó que, a
més, esta vegada encara van més lluny i en l'última convocatòria
de subvencions públiques (Orde de 19 de desembre del 2003 per
la qual es convoquen ajudes per a la realització d'activitats mediambientals), han resolt atorgar la pràctica totalitat de les ajudes a Ajuntaments (Aras dels Olmos, La Pobla de Duc, Cullera,
Castelló de la Plana, Alcoi, Bétera, València i Novelda), empreses
(INESCOP, ITENE, AIMPLAS i AEMMA) i fundacions (Fundació
per al desenvolupament rural de Penyagolosa).
Tan sols 3 entitats relacionades amb el medi ambient s'han vist
beneficiades (Centres excursionistes de Rótova i València, així
com el Centre d’estudis Camp de Morvedre)/Resolució de 15 de
setembre del 2004. DOGV núm. 4850 de 27/9/04).
Les ajudes al moviment ecologista han sigut agranades del mapa i
sense al·legar argument algun. No és açò il·legal? No estava destinat els diners a organitzacions no lucratives?
Mals temps corren per al medi ambient amb este organisme!

5.-Queixes per les futures construccions en Aiguadoliva: No som els únics que hem manifestat el nostre malestar per la futura construcció de vivendes en
la desembocadura del barranc d'Aiguadoliva a Vinaròs. Ens pareix increïble que encara se seguisca
permetent la construcció en zones inundables i vos
assegurem que molts altres municipis costers, emparats pels seus plans generals d'ordenació urbanaPGOU, estan permetent el mateix.
Per la nostra part ja hem remés cartes de protesta a
l'Ajuntament de Vinaròs i la les Conselleries implicades, encara que ens temem el pitjor: permisivitat per
totes parts i poc de sentit comú!
6.– El dàtil de mar en el CITES: la nostra relíquia litoral, el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga) ha sigut
inclosa recentment en el CITES (Convenció sobre el
Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres).
Açò significa el reconeixement que és una espècie
amenaçada i es regula el seu comerç.

Lloc de reunions: c/ San Nicolás nº 1 1º 12.500 Vinaròs (nomès dijous des de les 21,00 h.)
Adreça postal: APNAL-EA Apartat 237 12.500 Vinaròs
Quotes: Juvenil (18,00 €/any) / Jubilat (18,00 €/any)
Numerari (35,00 €/any) / Protector (60,00 €/any)
Familiar (100,00 €/any) / Altres
E-mail: vinaros@eapv.org Web EAPV: http://www.eapv.org/eapv.home-cas.htm
Web APNAL-EA: http:\\www2.uji.es/cyes/internatura/grupos/apnal.html
**Suscripcions a la revista científica Toll Negre: 2 números per 8,00 €/any**

