MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
ANY 2005

Associació:

APNAL-Ecologistes en Acció

1.- CAMPANYES REALITZADES L’ANY 2005
SECCIÓ D'ESPÈCIES
1.-Fauna i flora: Aquest apartat abraça activitats i estudis que realitza o en els quals col·labora
APNAL-EA.
Cens de rapaces hivernants. Vam col·laborar amb el GER-EA en el cens anual de rapaces
hivernants des de lloc mòbil, ocupant-nos de la realització de dos itineraris per la comarca del Baix
Maestrat (Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Alcalà de Xivert, Càlig, Sant Jordi, Traiguera i Sant Rafel
del Riu ).
Cens d'arpella. Durant el mes de gener es va estar col·laborant amb els censos d'aquesta espècie. Es
van muntar llocs d'observació a la marjal de Peníscola i desembocadura del riu Sénia. No es va
observar cap exemplar.
Campanyes d'anellatge. Es realitzen activitats d'anellatge d'aus en el municipi de Sant Rafel del
Riu, amb un total de 247 aus anellades.
Cens d'aus marines hivernants. Vam col·laborar en el cens anual d'aus marines hivernants realitzat
durant el mes de gener. Ens vam basar en l'observació d'aus des de llocs fixos repartits per tota la
costa de Castelló. Per la nostra part es van muntar zones d'observatoris a la costa nord de Vinaròs i
ens vam encarregar dels comptatges als dormidors de làrids de Vinaròs, Benicarló i Peníscola.
Cens mediterrani de baldriga balear (Puffinus mauretanicus). Es va realitzar durant el 15 de gener i
per la nostra part vam muntar una zona d'observació a la costa nord de Vinaròs. Tan sols vam veure
sis exemplars en un dia poc propici.
Eixides botàniques. Es van realitzar nombroses eixides botàniques que ens van portar a visitar molt
variats hàbitats (zones de muntanya, zones hidràuliques, litoral, etc.) a les comarques dels Ports,
Baix Maestrat i Alt Palància. Allí vam catalogar i vam identificar espècies de cara a la realització
d'estudis científics i obtenció de dades importants per a realitzar al·legacions i propostes de
conservació.
Anuari Ornitològic de Castelló.
Vam participar en el naixement del primer anuari ornitològic de Castelló corresponent a l'any 2003
i hem seguit realitzant observacions d'aus i introduint dades en el projecte AOCS per als successius
anys. També vam col·laborar activament en la divulgació del projecte, recerca de participants,
col·laboradors i observadors, suport econòmic, formació d'observadors, assistència a les reunions de
treball, revisió general i revisió taxonòmica de les edicions digital i escrita. Més informació:
http://www.internatura.org/aocs/
Programa SACRE. Un any més hem prosseguit amb aquest projecte coordinat per la Societat
Espanyola d'Ornitologia SEO-BirdLife, que s'encarrega de fer un seguiment anual de les aus
comunes reproductores a Espanya i analitzar les seues poblacions. Els nostres membres s'han
encarregat d'empadronar en les quadrícules BE 5090 (Xert) i BE 6080 (Sant Mateu- la JanaCervera del Maestrat).

Cens migratori de rapaços a l'Alt Palància. Del 15 d'agost al 30 d'octubre vam participar en un
seguiment d'aus migratòries dins de la comarca de l'Alt Palància (Barraques, el Toro, Pina, Viver,
etc.). Vam aportar observadors amb experiència i vam identificar milers d'aus que cada any tornen a
Àfrica per passar el cru hivern.
2.-Caça: es va dedicar al control de males arts de caça.

•

Parany. Després del juí (any 2002) pel moviment ecologista (sentència TSJ núm.
517/02), que declarava il·legals les llicències i autoritzacions dictades pel Consell
Valencià i que prohibia la caça amb parany o barraca, hem seguit controlant
l'evolució d'aquesta problemàtica i prenent dades sobre la seua situació actual a la
nostra zona. El resultat, com tots els anys, va ser de normalitat, i es van detectar
més d'un 60% dels paranys caçant amb total impunitat.

Vedats de caça. Vam continuar amb el seguiment de les denúncies realitzades sobre tres vedats de
caça del Baix Maestrat que vulneraven clarament la legislació en matèria cinegètica.
3.-Campanya Forestal: va consistir en el manteniment del viver forestal i la realització d'activitats
de repoblació i agricultura ecològica.
Viver forestal. Seguírem sembrant espècies i realitzant repoblacions a xicoteta escala en terrenys
privats. Enguany vam multiplicar, en xicotetes quantitats, alzines, roures, pins pinyoners,
margallons i arboços.
Participació en les II Jornades d'Agricultura Sostenible: CONSUM ALIMENTARI I SALUT,
organitzades per la Cooperativa El Lledoner durant els dies 25, 26 i 27 d'octubre a Castelló.
SECCIÓ PARATGES NATURALS
1.-Campanyes de protecció.

•

Marjal de Peníscola. Es manté una vigilància sobre aquest paratge natural i es
prenen dades sobre els seus valors naturals, agressions, projectes, etc. Allí es troba
la major població mundial de samaruc (València hispànica), un peix ciprinodòntid
continental endèmic de la Comunitat Valenciana i en perill d'extinció per
contaminació de les seues aigües i dessecació de les zones humides.

•

Serra d'Irta. Després de la seua declaració com a parc natural protegit de la
Comunitat Valenciana l'any 2001, la nostra contribució es basa en la vigilància del
paratge, denúncia de les agressions i projectes urbanístics i participació en la Junta
Rectora.

•

Barranc d'Aiguadoliva. Les nostres denúncies per colmatació en aquesta zona
inundable només han aconseguit la paralització esporàdica de les obres per falta de
llicència municipal. Ni l'Ajuntament de Vinaròs (que classifica bona part de la
desembocadura del barranc com a sòl urbanitzable), ni la Conselleria de Territori i
Habitatge (que diu que no afecta les espècies i només parcialment una via pecuària
), ni la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (que no contesta els escrits), ni el
Síndic de Greuges (que tan sols diu el que li diuen la resta dels estaments
consultats), han aconseguit parar les obres, restaurar l'entorn i conservar aquesta
valuosa zona.

2.-Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals-PORN de Penyagolosa. Vam realitzar al·legacions
per evitar la destrucció, per construcció de pistes, de la zona del Carbó.
3.-Pla Rector d'Ús i Gestió-PRUG de la Serra d'Irta.
Es presenten al·legacions a aquest pla per a ampliar zones de protecció, evitar buits legals,
augmentar dotacions econòmiques i millorar el projecte en general.
Més informació: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
SECCIÓ CIENTÍFICA
1.-Revista Toll Negre. S'editen, sense ajuda econòmica alguna, els volums núm. 5 i 6, que van
incloure un total de dèsset articles científics relacionats amb la botànica (majoritàriament),
ornitologia i malacologia.
Més informació: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
2.-Anellatge d'aus. Per al total d'anellatges es van realitzar els informes corresponents i es van
enviar al Centre de Migració d'Aus de Madrid. Es van realitzar un total de 247 anellatges
corresponents a 29 espècies diferents d'aus.
SECCIÓ EXCURSIONISTA
1.-Eixides diverses. Les nostres caminades van arribar a nombrosos llocs dels termes municipals
de Xert, Vinaròs, Cervera del Maestrat, Sant Rafel del Riu, Peníscola, Sorita, Sant Jordi, Benicarló,
el Toro, Barraques, Caudiel, Xèrica, Pina, Sant Mateu, la Jana i la Salzadella.
SECCIÓ INFRAESTRUCTURES I URBANISME
1.-Pla General d'Ordenació Urbana-PGOU de Peníscola. El 3 de desembre vam presentar
al·legacions a aquest nou pla urbanístic, que des del nostre punt de vista era clarament insostenible,
perquè permetia la desaparició del sòl agrícola del municipi, atemptava contra el Prat i la Serra
d'Irta, posava en escac i mat els recursos hídrics i fomentava el caos. Més informació:
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
2.-Pla General d'Ordenació Urbana-PGOU de Xert. Es van presentar dos models d'al·legacions
ja que el projecte va ser exposat al públic en dos ocasions a causa d'errors diversos. Doncs bé, al
gener i agost vam presentar escrits posicionant-nos en contra del primer PGOU del municipi, que
pretén, entre moltes altres coses, realitzar un gran programa d'actuació integrada amb camp de golf
en zones d'alt valor ecològic i damunt empobreix encara mes els aqüífers de la zona.
Més informació: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
3.-Projecte d'Autovia A-7. El 28 de novembre ens vam oposar legalment a aquesta nova autovia
que pretén obrir en canal la zona interior del Baix Maestrat, des de la Jana al Perelló, passant per
Sant Rafel del Riu. Vam considerar que l'estudi d'impacte ambiental-EIA era pèssim; es creava un
enorme impacte ambiental, social, rural i patrimonial i es fomentava la destrucció d'enormes
corredors ecològics per la urbanització massiva de la zona interior. Vam reivindicar l'autopista A-7
lliure de peatge, la creació de potents sistemes públics de transport i l'adequada gestió i utilització
de les nostres infraestructures. Més informació: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html

SECCIÓ DE RESIDUS
1.-Abocador de Cervera del Maestrat. El 4 de març vam presentar al·legacions al projecte de
macroabocador que es pretén construir a la zona de les Basses, molt prop de la població de Càlig,
per ser una zona inadequada per a aquests usos. D'aquesta forma vam recolzar la plataforma que
lluita contra la dita instal·lació.
SECCIÓ MARINA
1.-Port esportiu de Peníscola. El 21 d'octubre es va presentar un escrit d'al·legacions en contra de
la creació d'un nou port esportiu, que afectava la franja litoral de la Serra d'Irta, destruïa l'hàbitat
d'espècies protegides per la Directiva Hàbitats, com el dàtil de mar, i incidia molt negativament
sobre els processos geodinàmics predominants en aquest tram coster. Més informació:
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
2.-Piscifactoria marina. Vam aportar informació i assessorament perquè ciutadans de Vinaròs
realitzaren al·legacions contra l'ampliació d'aquesta granja marina dedicada a la cria i engreixament
de daurades, llobarros i corballs. Vam incidir sobre les afeccions per abocaments de residus,
medicaments, afeccions a espècies protegides i vulnerables (dofins, taurons, tortugues, etc.)...
3.-Banderes blaves de Vinaròs. Es va entregar una còpia de les activitats d'educació ambiental
(censos d'aus) realitzades a la costa de Vinaròs perquè l'Ajuntament de Vinaròs les incloguera dins
del programa banderes blaves.
4.-Àrea Marina d'Ecologistes en Acció. Vam participar en els fòrums de discussió i llistes de
distribució d'aquesta àrea de treball, que proporciona nombrós material sobre molt diversos temes.
Enguany es van treballar temes pesquers, mamífers marins en zoos i regeneracions litorals.
SECCIÓ D'ENERGIA
1.-Planta Biomassa de Sant Rafel del Riu. El 26 de desembre, novament ens vam haver de posar
en marxa per estudiar un projecte de planta de valoració de residus basat en la crema de residus
avícoles i fems. Com es preveia la seua ubicació sobre terreny no urbanitzable d'especial proteccióSNUEP, no garantia la salut pública i fomentava la incineració de restes fàcilment compostables, no
vam tindre més remei que oposar-nos a aquesta nova barbaritat. Més informació:
http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
2.-Parc eòlic marí de Vinaròs. Estudi sociològic. El 26 de maig vam donar la nostra opinió, a
l'empresa Capital Energy, sobre el projecte de part eòlic marí i les seues implicacions socials.
PUBLICACIONS

− Subscripcions a altres publicacions. APNAL manté la subscripció a les revistes Quercus i
World Watch.

− Revista l'Ecologista. Es reben i reparteixen entre els socis els números 44 a 46 corresponents
a l'any 2005.

− Material informatiu d'APNAL. Va ser editada una circular informativa (1-05) amb una tirada
de 200 exemplars per circular i l'acta de l'Assemblea General de Socis corresponent al 2004.

− Revista científica Toll Negre. Es van editar dos números (5 i 6) de la revista científica Toll
Negre, realitzats i subvencionats íntegrament per la nostra organització.

− Revista Mainhardt d'Alcalà de Xivert. Els nostres associats van col·laborar en els números
50 i 52, amb la redacció d'articles relacionats amb les zones de domini públic hidràulic i
flora de la província de Castelló.

− Intercanvis. Gràcies a la gran labor de la nostra revista científica Toll Negre, avui la dita
publicació s'intercanvia amb altres publicacions i materials editats per organismes,
institucions, universitats i ONG espanyoles com Acta Botànica Malacitana, Flora
Montiberica, Galemys, Collectanea Botànica, revista Nat, revista un Vol per Castelló, etc.,
que ja poden ser consultats en les nostres instal·lacions.

− Estatuts APNAL emparats en la nova Llei 1/2002. A finals de juny van ser aprovats per

l'administració els nous estatuts regits sota la nova llei 1/2002 reguladora del dret
d'associació. Es va fer una edició bilingüe dels nous estatuts, que van ser repartits, a finals
d'any, entre les persones associades.

Anuari Ornitològic de Castelló. Vam participar activament en l'edició impresa del 2003 que
es va editar enguany i va ser repartit gratuïtament a totes les persones associades del nostre
col·lectiu.
ASSISTÈNCIA A FIRES ALTERNATIVES, PARADES INFORMATIVES, REUNIONS,
ETC.
Fira de la Solidaritat 2005: celebrada el 21 de maig a Vinaròs, va ser organitzada per la Formació
de Persones Adultes FPA Llibertat. Vam participar amb una parada informativa i de venda de
material.
Federació Valenciana d'Ecologistes en Acció (Ecologistes en Acció País Valencià-EAPV). Durant
l'any 2005 es van realitzar tres reunions de treball a València (gener, juny i novembre), a les quals
van assistir representants d'APNAL-EA. El l'actualitat ens fem càrrec de la Secretaria de
l'organització.
Junta Rectora de la Serra d'Irta. El nostre representant va participar en una reunió celebrada
enguany i on es van exposar les nostres reivindicacions conservacionistes.
Anuari Ornitològic de Castelló. Es van realitzar dues reunions de treball a Castelló capital per a la
millora del projecte i el repartiment d'anuaris impresos.
ALTRES GRUPS
1.-Coordinadores i federacions: s'enumeren les coordinadores en què APNAL participa
durant 1998.

•

Confederació ECOLOGISTES EN ACCIÓ: APNAL-EA és membre de ple dret des
de 1998.

•

Plataforma en Defensa de la Serra d’Irta: creada l'agost de 1997 i estan
representades organitzacions tan diverses com a ECOLOGISTES EN ACCIÓ;
agrupacions culturals com ADALL, revista MAINHARDT; sindicats com CCOO i

UGT i agrupacions polítiques com a PSOE-PSPV Maestrat-Ports, UPV i NE-Baix
Maestrat. Els seus objectius més immediats són: vetlar per la correcta conservació
de la Serra d'Irta, ja declarada parc natural, realitzar comunicats de premsa arran
d'agressions i participar en la Junta Rectora del parc.
AJUDES OBTINGUDES EN 2005
1.-Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. Per l'edició de
materials diversos en valencià, vam percebre la increïble xifra de 240,00 euros.
ALTRES DADES INTERESSANTS
* Nom: APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs (Castelló)
* Adreça social (lloc de reunions): Carreró de Sant Nicolau núm. 1, 1r a Vinaròs (només dijous a
partir de les 21.00 h.)
* Adreça postal: Apt. 237 12500 VINARÒS
* Nombre de socis (2005): 93
* Data de fundació: 1982

* Data de legalització: 1990

*Correu electrònic: 964400929@infonegocio.com; tollnegre@yahoo.és
*Pàgina web: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html
* Organitzacions a què pertany: Ecologistes en Acció des de 1998 i Plataforma en Defensa de la
Serra d’Irta des de 1997.
* Funcionament: Per seccions de treball.
* Àmbit d'actuació: és una ONG que realitza les seues funcions i objectius dins de la província de
Castelló.

Exemplar subvencionat per:

