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APNAL-ECOLOGISTES EN ACCIÓ convoca a tots els socis i sòcies a assistir a la
pròxima Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dissabte 11 de febrer a la
sala d'actes de la Casa de la Cultura de Vinaròs (Av. Llibertat s/n) a les 16.00 h.
Com sempre, tenim moltes coses de què parlar i, per favor, us demanem que sigueu
puntuals ja que a les 20.00 h el local està sol·licitat per una altra organització.
Ordre del dia proposat
1.-Presentacions i suggeriments (ordre del dia)
2.-Aprovació de l'ordre del dia definitiu
3.-Balanç econòmic i pressupost per al 2006
4.-Elecció de la Junta Directiva. Període 2006-2007*
5.-Activitats i propostes
6.-Precs i preguntes
7.-Fi de l'Assemblea**
(**Entre els assistents es decidirà la possibilitat de celebrar un sopar de germanor)

Per a l'elecció de la nova Junta Directiva, qualsevol soci o sòcia major d'edat podrà
accedir als càrrecs proposats (Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i
vocals-3) en compliment dels estatuts de l'organització (que us adjuntem a aquesta
circular). En cas de no rebre candidatures fins a la data de l'assemblea, es proposarà,
entre els assistents, una nova Junta Directiva el mateix dia de la reunió.

*

PUBLICACIONS GRATUÏTES PER A LES PERSONES ASSOCIADES
Si ets soci o sòcia d'APNAL-Ecologistes en Acció, juntament amb aquesta
circular, rebràs el primer Anuari Ornitològic de Castelló i l'últim exemplar
editat de la revista “L'Ecologista”.
¤ “L’Anuari Ornitològic de Castelló, any 2003”, és la culminació del
constant treball de camp realitzat per multitud d'observadors d'aus, que
han recopilat citacions interessants d'espècies presents en la nostra
província.
Si ets persona col·laboradora rebràs dos exemplars i
si ets associada d'APNAL-ECOLOGISTES EN ACCIÓ un
exemplar.
Més informació: http://www.internatura.org/aocs
¤ La revista “L'Ecologista núm. 46”, editada per tots els grups d'Ecologistes
en Acció, arreplega informació variada sobre temes de medi ambient i
activitats ecologistes. En aquest número trobaràs articles interessantíssims
sobre pesca, urbanisme i golf, aigua, ecologisme, canvi climàtic, grip
aviària, mosquit tigre, etc.
Exemplar subvencionat per:
Més informació en:
http://www.
ecologistasenaccion.org/inicio.php3
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RESUM D’ACTIVITATS JA REALITZADES
*AL·LEGACIONS CONTRA EL PGOU DE
PENÍSCOLA: El nou Pla General
d'Ordenació
Urbana-PGOU
de
Peníscola ha estat en el punt de
mira de moltes organitzacions i
afectats durant bona part de l'any
2005, ja que projecta urbanitzar
massivament quasi tot el terme
municipal i realitzar profunds
canvis en el medi.
En la part que ens competeix, ens
hem quedat paralitzats davant de
tantes ànsies expansionistes i
desenvolupistes i no hem tingut
més
remei
que
presentar
al·legacions contra dit pla ja que
amenaça molt seriosament la Serra
d'Irta i el Prat; pretén fer
desaparéixer bona part del sòl
agrícola;
posa
els
recursos
hídrics en escac i mat; fomenta un
caos d'infraestructures; obri les
portes a massa camps de golf i
macrourbanitzacions... en fi, que
s'aposta per la irracionalitat i
insostenibilitat i això no
ho
podem tolerar. Són massa anys
lluitant per salvar paratges
naturals en aquest municipi.
Més informació en: http://www.
internatura.org/grupos/apnal.html

*AL·LEGACIONS

CONTRA LA PLANTA DE BIOMASSA DE SANT RAFEL
DEL RIU: aquest projecte es basa en la crema de gallinassa
(fem de gallina) per a produir energia elèctrica. Potser a
alguns els sone bé el tema de les plantes de valoració de
residus, encara que aquí l'assumpte és mes enrevessat. Ni
més ni menys que no es garanteix el control de les
emissions de components altament contaminants (furans i
dioxines fonamentalment); la tecnologia que s'aplica no és
puntera, amb la qual cosa no es garanteix la salut pública;
es planifica en sòl no urbanitzable d'especial protecció;
no utilitza majoritàriament restes de poda, a pesar de la
gran zona oliverera on es projecta, etc.
Per descomptat, van ser massa interrogants per a passar-los
per alt.

*AL·LEGACIONS CONTRA L'AUTOVIA A-7: es projecta una nova
autovia per a descongestionar el trànsit de la zona
interior, després de la posada en marxa de l'aeroport a la
zona de Vilanova d'Alcolea/Cabanes. De les alternatives
proposades, dos eren desastroses (alternativa intermèdia i
interior) ja que obrien en canal extenses zones agrícoles
que actuen com a corredors ecològics, i a més eren de nova
creació. Si a açò li unim el vergonyós estudi d'impacte
ambiental-EIA, no quedaven massa opcions: reivindicar
l'autopista
AP-7
lliure
de
peatge,
sol·licitar
la
realització d'un nou EIA, estudiar altres alternatives;
evitar l'obertura de l'alternativa interior i intermèdia, i
si no hi ha més remei, decantar-se per l'alternativa
costera, que utilitza la N-232 i el desdoblament de la N340. Atenció, que per culpa del cotxe depredem massa
paratges naturals.

Per fi, a finals de desembre de 2005, vam aconseguir traure a la llum un nou
número de la nostra revista científica “Toll Negre”. Ja anem pel sext volum i amb
moltes esperances de cara a anys venidors. De moment seguim augmentant el
nombre de col·laboradors; hem augmentat la qualitat de la versió impresa i, a poc a
poc, aconseguim nous intercanvis amb altres projectes semblants i organitzacions.
Us adjuntem l'índex d'aquest nou volum:

* LAGUNA, E. Catálogo florístico del Barranco Real (Sierra del Caballón, Valencia).
* MATEO, G., C. TORRES & J. FABADO Adiciones al catálogo de la flora de las
comarcas valencianas de los Serranos y Ademuz, VI.
* LÁZARO, J.A. Estudio de diversidad florística en páramos de la zona centro de la cuenca
del Duero (Valladolid, España).
* APARICIO, J.M. Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, VIII.
* FABREGAT, C., J.M. APARICIO & J.V. ANDRÉS Aportaciones a la flora del macizo
de Penyagolosa (Castellón).
NOTAS BREVES
* APARICIO, J.M. Sobre el acebo (Ilex aquifolium L.) del barranco del Portillo (Teruel) y
otras plantas de interés.
* APARICIO, J.M. Sobre los tejos olvidados de la Almarja (Sierra del Toro, Castellón).
* APARICIO, J.M. & R. BALADA Algunas aclaraciones sobre la flora del avenc de l’Ase (Baix Maestrat, Castellón).
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
* Cómo mojar una galleta (La ciencia en la vida cotidiana).

NOTICIAS
* Museu d’Art del Bolet y * La plana de Vinaròs-Benicarló
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Abans de derogar-se la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística a la
Comunitat Valenciana-LRAU, es van presentar centenars de Programes
d'Actuació Integrada-PAI a la província i mils a tota la Comunitat
Valenciana.
Això significa que l'especulació del sòl va continuar a gran escala, sense importar la seua classificació o usos. Avui en dia
multitud de zones agrícoles, zones hidràuliques, paratges naturals, vies pecuàries, etc., estan sent transformats per la moda
del boom urbanístic i els camps de golf, i damunt potenciat pels nostres governants. Amb l'únic objectiu de moure l'economia
i fer grans fortunes, el medi rural està sent transformat a passos agegantats, sense importar el medi ambient. Avui en dia
paratges com la Font de la Salut a Traiguera, la zona de Sant Antoni (en plena Serra d'Irta de Peníscola, la zona del molí
Canet a Sant Rafel del Riu, la zona de Sòl de Riu a Vinaròs, etc., corren greu perill. No importa el canvi de tradicions, ni la
propietat privada, ni els usos del sòl, ni l'agricultura ecològica, ni la biodiversitat, ni la funció ecològica, ni el patrimoni
arquitectònic i rural.
Avui el mal anomenat progrés només entén d'economia, finances, rendibilitat, etc. Però què hi ha de la nostra font de vida? I
Eixir al camp s'està convertint en un autèntic malson per als
amants de la naturalesa. Vages per on vages trobes barbaritats.
Citem les múltiples agressions que està sofrint el riu Cervol al
seu pas per Vinaròs: utilització de maquinària pesada per a eliminar vegetació autòctona i realitzar extraccions de grava i
argiles, modificació del traçat per a l’ocupació del sòl (depòsits de graves i arenes de les graveres); creació de construccions
en els marges a pesar de la perillositat (zona del pont de l'Ermita de Sant Sebastià); abocaments d'aigües residuals;
eliminació de vegetació i rebliment del seu llit per a crear zones d'aparcament, etc.
Si seguim així, poca vida quedarà en aquesta important zona hidràulica!
Un altre projecte d'autovia es va presentar el passat dia dels Innocents i
pretén, com no, obrir el corredor interior des de Vilanova d'Alcolea fins a
Sant Rafel del Riu. Però d'açò no hem parlat ja? Perquè sí, però resulta que la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat
Valenciana va per lliure i ells ja tenien clar que volien obrir el corredor interior amb infraestructures viàries, ja que el projecte anterior
(autovia A-7) ho realitzava el Ministeri de Foment. Vaja caos i que malbaratament! Perquè sí, però els comptes estan tirades i obrir en
canal els sòls prelitorals de la gran taca agrícola situada entre els municipis de Traiguera, La Jana, Sant Jordi, Canet Lo Roig, Rossell i
Sant Rafel del Riu, els reporta grans dividends quant a obres publiques, reclassificacions del sòl, urbanitzacions, zones industrials, etc.
La Dita autovia, en exposició al públic fins a finals de febrer, portarà gravíssimes afeccions ecològiques, agrícoles, socials i patrimonials,
entre altres. Del vist, ens crida l'atenció que la citada autovia quedarà en via morta al costat del riu Cenia (zona Vaig moldre Canet de
Sant Rafel del Riu) i acaba en un PAI; l'estudi d'impacte ambiental-EIA és desastrós i ridícul; hi ha una gran afecció a nivell del patrimoni
arquitectónic tradicional rural; destruïx diverses microrreserves de flora en el barranc de la Cova Alta (ah! ni tan sols es tracta este tema
en l'EIA), etc.
Simplement informar-vos que ja ens hem posat mà a l'obra per a al·legar contra este nou despropòsit i lluitarem perquè mai s'execute.
El pròxim 2 de febrer celebrarem el “Dia Mundial dels zones
humides”. Per a nosaltres és un dia de reflexió i denúncia sobre l'estat
en què es troben les nostres, cada vegada més escasses, zones
humides (zones humides, marjals o prats). Sí, són eixos llocs on s'acumula l'aigua de forma permanent o estacional i que alberguen una
riquíssima diversitat biològica. Per la nostra zona tenim algunes zones amb aquestes característiques. Citem el riu Sénia, el riu Cervol,
desembocadura del barranc d'Aiguadoliva, Barranquet, marjal de Peníscola, llacuna de Sant Mateu, llacuna de la Jana, desembocadura del
riu Sant Miquel, etc. Doncs bé, totes estan greument amenaçades des de fa molts anys i no milloren a pesar de trobar-nos en ple segle XXI.
Sabem molt sobre les seues funcions i importància hídrica i biològica; sabem moltes coses sobre la seua història i tradicions però no
deixem d'agredir-les contínuament amb abocaments, rebliments, canalitzacions, reducció de la seua extensió, caça, incendis,
urbanitzacions, espècies invasores, desprotecció, abocadors, rompudes, etc. Aquests llocs únics estan greument amenaçats d'extinció i
amb ells tota la seua diversitat biològica perfectament adaptada i única en aquests llocs palustres. No pareix que des de les administracions
públiques se seguisquen polítiques coherents que protegisquen aquests llocs sinó tot el contrari, i per tant, any rere any, ens veiem obligats
a reivindicar la seua conservació i protecció. No ens cansarem de repetir que són llocs protegits per la llei i importantíssims per al
desenvolupament de multitud de cicles vitals d'espècies en perill d'extinció. Han de salvar-se!
Ja sabeu que el nostre local es troba en
ple passeig marítim de Vinaròs, davant
de l'antic col·legi de Sant Sebastià, en el
carreró de Sant Nicolau núm. 1, 1r de Vinaròs (damunt del local de “Les Camaraes”) i en horari
de 21.00 h a 24.00 h (només els dijous). Allí es projecten activitats, accions, eixides de camp, etc.,
sense les quals els nostres objectius no es complirien .
Esperem la participació de tots i totes!
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ACTIVITATS FORMATIVES
* L`Hort Ecològic: Xarrada realitzada per Mariano Bueno, el
dimarts 7 de febrer a les 19.30 h, a la sala d’actes de la Caixa
Vinaròs. Organitza: Consell Municipal de Formació de
Persones Adultes.
* I Jornades de Gestió Faunística i Sanitària de Remugants
Silvestres: aquest curs pretén formar a aquelles persones que
vulguen realitzar una correcta gestió integrada de les
poblacions de remugants silvestres.
Se celebrarà els dies 27 i 28 de febrer al Centre Educatiu de
Medi Ambient de la CAM a Torre Guil. Sangonera la Verde
(Múrcia). Organitzen: Universitat de Múrcia i la CAM.
Més informació: 968869950.
* 4a Edició del curs sobre “Contaminació d'aigües
subterrànies”: curs ideal per a adquirir un coneixement bàsic
sobre els cicles hidrològics, les seues problemàtiques i
solucions. Se celebrarà del 20 al 24 de febrer en el Centre
Educatiu de Medi Ambient de la CAM a Torre Guil. Sangonera
la Verde (Múrcia). Organitzen: Universitat de Múrcia i la
CAM. Més informació: 968869950.
* Tertúlies d'Ornitologia: cicle de conferències, organitzades
pel grup local de SEO-Alacant, dedicades a xarrar sobre
diferents temes d'actualitat en el món de les aus.
De moment hi ha previstes dos xarrades per als dies 23 de
febrer i 16 de març, que versaran sobre “Viatge ornitològic a
la Patagònia” i “La xitxarra mostatxuda a la Comunitat
Valenciana” respectivament.
Lloc de celebració: Aula Jove de la CAM (Av. Ramón y Cajal)
a Alacant.

1.-Toll Negre núm. 7. Número extraordinari: la
revista científica que editem, en els pròxims anys
tindrà una periodicitat anual.
No obstant això i atés que ja portem quatre anys de
vida, volem celebrar-ho amb l'edició d'un número
extraordinari per a juny de 2006. Volem comptar amb
la participació del màxim de col·laboradors/
investigadors que han fet possible aquest costós
projecte. Us animem perquè la ciència està a l'abast
de tots i totes!
2.-Allau de projectes: cada setmana ens arriben
massa projectes d'actuacions amb repercussions
sobre la naturalesa. Estem desbordats i necessitem
del suport d'associats responsables que vulguen tirar
una mà en la recerca d'informacions, visites de camp,
redacció d'al·legacions, etc.
En aquests moments tenim pendents projectes com:
“Duplicació
del
Gasoducte
Tivissa-Paterna”;
“Dessaladora d'Orpesa del Mar”; “Autovia CV-10: tram
Vilanova d’Alcolea-Sant Rafel del Riu”; “diversos
projectes de programes d'actuació integrada en
diversos municipis de la comarca”; “Pla Rector d'Ús i
Gestió de la Serra d'Irta”; “Pla d'Ordenació dels
Recursos Naturals de la Tinença de Benifassà”; etc.,
així com centenars d'agressions al medi ambient que
cada dia es produeixen amb total impunitat en zones
rurals, terrenys forestals, dominis públics, zones
inundables, etc.
3.-Eixides excursionistes: estem preparant el
calendari d'eixides de camp per al 2006 i així
conéixer paratges naturals, catalogar espècies i
gaudir amb la naturalesa.
Si estàs interessat a participar, per favor no dubtes a
posar-te en contacte amb nosaltres i planificar eixides
el més diverses possibles.
4.-AOCS: seguim col·laborant amb l'Anuari d'Aus de
Castelló-AOCS, que pretén traure a la llum,
pròximament, l'anuari imprés i digital corresponent a
l'any 2004. Tots els que tingueu dades sobre aus
interessants albirades a la província, sapigueu que
poden ser publicades en la pàgina web del projecte
(http://www.internatura.org/aocs).

-Les peretes de baix consum ens permeten estalviar energia. Actualment, hi ha peretes fluorescents compactes per a tots els
ambients de la llar.
-Considerem la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a l'aigua calenta sanitària.
En els edificis de nova construcció és obligada la seua instal·lació.
-Per a la climatització amb bomba de calor instal·lem aparells tipus inverter.
-L'adquisició d'electrodomèstics eficients és sempre una inversió rendible.
-Atés que la nevera és un dels electrodomèstics que consumeix les 24 hores del dia apliquem el programa de manteniment que
evite un sobreconsum.
-Un rentavaixelles bitèrmic ens permetrà estalviar energia.
-A l'hora de cuinar usem sempre utensilis amb tapadora.
Més informació en http://www.terra.org/

Sala de reunions: c/ Sant Nicolau núm. 1 1r 12.500 Vinaròs (els dijous des de les 21,00 h.)
Adreça postal: APNAL-EA Apt. 237 12.500 Vinaròs
Quotes: Juvenil (20,00 €/any) / Jubilat/ada (20,00 €/any)
Numerari/ària (40,00 €/any) / Protector/a (60,00 €/any)
Familiar (100,00 €/any) / Altres
Adreça electrònica: 964400929@infonegocio.com ; tollnegre@yahoo.es
Web APNAL-EA: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
**Subscripcions a la revista científica Toll Negre: 2 números + CD per 8,00 €/any **

