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www.associaciohabitats.cat

Entrevista a 

ANIOL ESTEBAN
BIÒLEG I ECONOMISTA AMBIENTAL

“El voluntariat social i ambiental és benestar: ser voluntari 
és temps ben invertit, ser amb la família és temps ben 

invertit i gaudir a la natura és temps ben invertit”
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Han col·laborat en aquest número: Alfred Bellès, Andrea Munita, 
Andreu Vall, Aniol Esteban, David Claret, Estela Anglada, Eulàlia 
Serrano, Joel Mesas, Maria Josep Crespo, Pol Guardis, Rocío del 
Río, Toni Llobet, Xavier Martí i voluntaris i voluntàries d’Associació 
Hàbitats.
Associació Hàbitats
Av. Mistral, 36 – Esc. Esq. – Pral. 2a
08015 Barcelona – Tel. 93 421 32 16
info@associaciohabitats.cat – www.associaciohabitats.cat

Associació Hàbitats no es responsabilitza de l’opinió dels seus col·laboradors.
Disseny i maquetació: Lluís Cintas.

La impressió d’aquesta revista s’ha dut a terme a El Tinter, SAL, empresa certificada 
en Cadena de Custòdia FSC® i els sistemes de qualitat ambiental ISO 9001, ISO 
14001 i EMAS, a més de la norma d’Ecodisseny UNE 150301.

Per a aquesta publicació s’ha fet servir paper Symbol Freelife Satin de 130g.
Aquest paper està certificat amb el segell FSC® que garanteix una gestió forestal 
responsable amb el lloc originari dels boscos, tant socialment com ambiental. A 
més, un alt percentatge de la seva fibra és d’origen reciclat, la qual cosa suposa un 
estalvi d’energia, aigua i fusta, i una menor emissió de substàncies contaminants 
als rius i a l’atmosfera.
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Tritó pirinenc

LA NOSTRA GENT
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Rius en família

OPINIÓ

La fractura hidràulica

RUTES

Les rieres de Sant Antoni de Vilamajor en família

ENTREVISTA

Aniol Esteban

Amb la col·laboració de:
MOTXILLA ECOLÒGICA DE LA REVISTA ESPIADIMONIS
Càlcul de la motxilla ecològica d’un exemplar de la publicació segons els estàn-
dars del projecte LIFE+ Greening Books.

 Totals unitaris Estalvis*
Petjada de Carboni 355 g 11
Residus generats 19 g 1
Consum H2O 5 L 0
Consum energia 8 MJ 0
Consum matèries primes 146 g 7
*Impacte ambiental estalviat respecte a una publicació comú similar.
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Responsabilitat
L’Espiadimonis que teniu avui entre les mans vol ser, una vegada més, el reflex 
del nostre dia a dia com a entitat, i vol mostrar la visió que té aquesta envers 
la seva feina, el país, el món i, evidentment, el medi natural.

Si hi feu una ràpida ullada, veureu que aquest número parla majoritàriament 
sobre responsabilitat. Des del punt de vista d’una entitat com la nostra la 
responsabilitat no és una etiqueta més amb la que cercar finançament, sinó 
tota una declaració de principis. La gestió de la responsabilitat és transversal, 
afavorint així la coherència de criteris i objectius de les diferents línies de 
treball, operatives i funcionals, que ens plantegem. 

Una de les formes més visibles on es pot observar aquesta responsabilitat és 
en les bones pràctiques que, com a entitat, duem a terme en les nostres ac-
cions i que, modestament, hem detallat en aquest número per tal de posar-les 
de manifest i seguir-hi treballant. Creiem que, en un context com l’actual, amb 
les dificultats que tots afrontem en el dia a dia, mantenir i reafirmar-se en els 
propis valors és tot un repte i, a la vegada, motiu de satisfacció.

A nivell de país, en aquest Espiadimonis parlem dels preocupants moviments 
de grans empreses, que han trobat amb la tècnica de la fracturació hidràulica, 
més comunament anomenada fracking, una nova font de lucre que, malaura-
damnet, sembla dur aparellat un greu perjudici pel territori. També podeu lle-
gir l’entrevista a Aniol Esteban, un biòleg responsable d’economia ambiental 
de la New Economics Foundation, que, entre d’altres temes, destaca el valor 
del voluntariat en família. I tot plegat amb seccions que ens apropen una mica 
més als rius i al medi, allò que tots tenim en comú i que constitueix el nostre 
major patrimoni com a país.

Aprofitem aquest nou número de l’Espiadimonis per a presentar-vos la nova 
Junta d’Associació Hàbitats, escollida en assemblea el passat mes de març i 
que ha començat amb molta empenta i dedicació. La nova Junta està formada 
per tres persones vinculades des de fa anys a l’entitat i que ara han decidit fer 
un pas més per implicar-se d’una nova manera a l’associació, sense deixar de 
participar-hi com ho feien abans. 

Prendre noves responsabilitats dins de l’associació és una manera d’evolu-
cionar personalment i de conèixer des de dins el funcionament i el dia a 
dia que normalment passa desapercebut. És un acte de responsabilitat, de 
compromís, i permet a l’entitat seguir treballant per a la millora de l’entorn.

Per últim, aprofitem també aquest número dedicat a la responsabilitat per 
animar-vos a tots aquells que tingueu interès en conèixer millor l’Associació a 
implicar-vos d’una manera més activa en el seu funcionament, ja sigui assistint 
a les assemblees, formant part de la junta directiva o proposant activitats, per 
exemple. Totes les iniciatives de participació són molt benvingudes, ja que 
l’entitat som totes i tots i junts l’hem de tirar endavant!
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ASSOCIACIÓ HÀBITATS, 
NOU MEMBRE DEL CONSELL PER 
A L’ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA

Associació Hàbitats ha estat convida-
da per Josep Enric Llebot i Rabagliati, 
Secretari de Medi Ambient i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya, a ser 
una de els dues entitats ambientals que 
integren el Consell per a l’Ús Sostenible 
de l’Aigua (CUSA). Aquest és l’òrgan 
d’assessorament i participació social de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel 
que fa a la planificació hidrològica i per-
met als agents implicats en la gestió de 
l’aigua debatre i esmenar les iniciatives 
que proposa l’Agència.

A partir del mes d’abril de 2013, Asso-
ciació Hàbitats, estarà representada pel 
soci de l’entitat Alfred Bellès i Mitjans. 
Aquest nomenament suposa un reconeixe-
ment a la trajectòria de l’entitat pel que fa 
a la conservació de l’entorn fluvial, la par-
ticipació social i la presència com a enti-
tat de referència arreu de Catalunya. 

Al CUSA hi són presents altres entitats i 
organismes, com per exemple administra-
cions locals, associacions de veïns, sindi-
cats, col·legis professionals, etc. En aquest 
sentit, el company de viatge d’Associació 
Hàbitats és el Grup de Defensa del Ter. 
Ambdues entitats treballen plegades des 
de l’any 1997 en la conservació dels eco-
sistemes fluvials.

EL TREBALLADORS D’HONDA 
COL·LABOREN EN L’ADOPCIÓ 

D’AIGUAFREDA

El 15 de març de 2013 un grup de treba-
lladors i treballadores de l’empresa Hon-
da van participar en una activitat de vo-
luntariat a l’entorn de la vall de Martinet, 
al municipi d’Aiguafreda, dins del Parc 
Natural del Montseny i reserva de la Bios-
fera per la UNESCO.

En aquest espai Associació Hàbitats 
col·labora amb l’Associació Martinet, la 
finca en custòdia El Saüc i altres volun-
taris locals en el  projecte d’adopció de 
la riera de Martinet. Al llarg del matí els 
participants, repartits en equips de tre-
ball, varen tenir l’oportunitat de conèixer 
els valors de l’entorn de la riera de Marti-
net, com ara la fauna que hi viu a través 

d’un taller de rastres. També varen cons-
truir caixes niu per a espècies d’ocells in-
sectívors, que cal afavorir pel paper clau 
que tenen en la prevenció i control de pla-
gues forestals.

Els treballadors voluntaris també varen 
col·laborar en la gestió forestal de la 
zona, poda i condicionament de trams 
del camí de l’itinerari que l’Associació 
Martinet està senyalitzant. Per últim es 
va realitzar una plantació d’arbustos en 
aquelles zones on calia protegir els talus-
sos per evitar esllavissades que solen pro-
duir-se durant les èpoques de pluges.

En acabar la jornada, el director d’Honda 
va valorar molt positivament les activitats 
i va agrair als participants l’esforç i moti-
vació. També va felicitar Associació Hàbi-
tats per la tasca de protecció i millora que 
realitzen els voluntaris locals.

ASSOCIACIÓ HÀBITATS IMPULSA 
UN NOU PROJECTE DE CUSTÒDIA 

DEL RIU CONGOST A LLERONA

Associació Hàbitats ha engegat un nou 
projecte de custòdia del territori al riu 
Congost al pas per Llerona (Les Franque-
ses del Vallès), amb l’objectiu de con-
servar i millorar un ecosistema fluvial 
catalogat com a espai d’importància co-
munitària dins la Xarxa Natura 2000.
 
El projecte segueix les directius de 
les  adopcions del Projecte Rius: combi-
na la intervenció professional amb l’acció 
i implicació del voluntariat i la ciutada-
nia. Durant l’any 2013 s’han identifi-
cat l’espai i els agents socials de la zo-
na. També s’ha dut a terme un procés 
participatiu amb l’objectiu d’involucrar 
aquest agents socials en la conservació 
de l’entorn. En el futur es preveu la res-
tauració d’un tram del riu Congost, com-
binant actuacions més senzilles, que po-
den dur a terme voluntaris i voluntàries, 

i d’altres més complexes, que exigeixen 
maquinària específica i bioingenieria.

El procés participatiu s’inicià el 3 de juny 
amb un acte de presentació celebrat al 
Consell de Poble de Llerona.  El 29 de 
juny es realitzà una jornada de descober-
ta de l’espai, durant la qual s’explicà als 
participants els valors de l’ecosistema, els 
problemes detectats i la necessitat de do-
nar-los resposta. A més, es realitzaren ta-
llers d’anellament i reconeixement dels 
ocells sedentaris i migradors que habi-
ten a l’entorn del riu, amb resultats molt 
positius, com la presència d’un blauet i 
una xivita. Un cop fetes aquestes presen-
tacions, el 2 de juliol es realitzà una jor-
nada de treball al Consell de Poble de 
Llerona perquè totes les persones i entitats 
poguessin realitzar aportacions de cara a 
les primeres accions de conservació i mi-
llora de l’espai.

El projecte de Les Franqueses del Vallès 
se suma a dos projectes més de custòdia 
a la conca del Besòs desenvolupats per 
Associació Hàbitats: l’adopció de la rie-
ra de Martinet a Aiguafreda i l’adopció 
del riu Tenes a Bigues i Riells, on tam-
bé participen propietaris privats a través 
d’acords de custòdia del territori. Grà-
cies als suport del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a la col·laboració del Con-
sorci per a la Defensa de la Conca del 
Besòs, aquests projectes podran conti-
nuar creixent durant els propers anys.



12%
descompte directe

a tots els productes i serveis, o bé
la possibilitat de fer una donació
pel 18% del valor de la compra

directament a Associació Hábitats.

10%
descompte

a tots els productes.
Cal que us poseu en contacte amb 
Eloïsa a “Alosa, sons de la natura”.

Tel. 934 241 965

10%
descompte

en els cursos de formació i capacitació
anomenats “Cursos de promoció” 

organitzats per la FEEC, en benefici 
dels socis d’Associació Hàbitats.

40%
descompte

en l’entrada a la Torre de l’Amo de
Viladomiu Nou i a l’Església de Cal Pons

per als socis d’Associació Hàbitats.

10%
descompte

en material òptic, calçat i
complements a tots els socis.

Matrícula preferent
als cursos generals de

català als socis de l’entitat.

Regal d’una
samarreta

per a les comandes fetes en
aquest portal. Heu d’identificar-vos

com a socis/es del projecte
a l’apartat de comentaris.

DEDUCCIÓ FISCAL PER A LES QÜOTES
DELS SOCIS D’ASSOCIACIÓ HÀBITATS

La deducció suposa la rebaixa del 15% de la quantitat
donada en la qüota íntegra de la declaració de la renda de les persones 

físiques i és compatible amb altres deduccions de caràcter estatal.

Fes-te’n soci
i aprofita els avantatges que t’ofereix Associació Hàbitats
info@associaciohabitats.cat · T 93 421 32 16ELS SOCIS I SÒCIES D’ASSOCIACIÓ 

HÀBITATS ELEGEIXEN NOVA 
JUNTA DIRECTIVA

El passat 2 de març a Barcelona els socis 
i sòcies d’Associació Hàbitats van desig-
nar la nova Junta Directiva que ha de re-
gir l’entitat fins l’any 2017.

Els nous integrants de la Junta Directiva 
són Xavier Martí Ausejo en el càrrec de 
president, que substitueix a David Tàpias 
Baqué que ha exercit el càrrec des de 
1997. La secretaria l’ocupa Eulàlia Se-
rrano Alcaraz, anterior vocal que renova 
la seva participació substituint a Olga 
Alcaide Ardanaz. En tercer lloc, Alfred 
Bellès Mitjans passa de vocal a tresorer, 
rellevant a Sílvia Gili Olmeda. Aquesta 
elecció conclou 2 anys marcats per una 
junta directiva de format més ampli orga-
nitzada en diverses vocalies i comissions 
de treball, tot retornant al model original 
de tres càrrecs.

La nova Junta ha aprovat els comptes i 
projectes de l’exercici anterior i inicia una 
nova etapa on l’atenció a col·lectius so-
cials específics i l’impuls de la custòdia 
del territori esdevenen una prioritat. 

Conscient de les dificultats del context so-
cioeconòmic actual i amb un dels pressu-
postos més reduïts dels darrers anys, el 
nou òrgan de govern afronta la situació 
amb empenta i il·lusió i, sobretot, amb 
la voluntat de reforçar la base social de 
l’entitat. Per aquest motiu, una de les ac-
cions prioritàries serà copsar els interes-
sos de socis i sòcies, voluntaris i volun-
tàries, per tal de millorar els projectes. 

A la vegada, també es preveu millorar 
la comunicació respecte el calendari de 
reunions, per tal que els socis i sòcies pu-
guin participar-hi de manera presencial o 
a distància, a fi d’avançar camí en criteris 
de transparència i garantir una associa-
ció més cohesionada i participativa.



Parlar de responsabilitat social, ambien-
tal i econòmica no és res de nou. Alguns 
potser ho consideren l’últim discurs de 
moda i, per tant, un repte més dialèctic 
que pràctic. Però si intentem ser respon-
sables és fàcil adonar-se que és molt més 
que la suma d’accions independents sor-
gides des d’aquests tres prismes (social, 
ambiental i econòmic). La responsabilitat 
és una visió que genera valors i pràcti-
ques amb els quals crear noves formes de 
relació entre les persones, les organitza-
cions i el planeta. Per tant, la responsabi-
litat sembla una de les claus per superar 
la crisi actual, però no totes les organitza-
cions han iniciat aquest camí. Analitzant 
a grans trets el desenvolupament de la 
responsabilitat en cada sector d’activitat 
comprovem que cadascun d’ells, (empre-
sarial, públic i de les organitzacions sen-
se ànim de lucre) tenen motivacions molt 
diferents.

El sector empresarial, amb ànim de lucre i no 
controlat per l’estat, tradicionalment ha prioritzat 
l’obtenció del màxim benefici econòmic, sovint 
obviant els impactes socials i ambientals generats 
per la seva activitat. El discurs de la responsabili-
tat es va introduir, en molts casos, com una reacció 
a la pressió externa de donar resposta als impac-
tes negatius generats. Més endavant es va conce-
bre com a estratègia d’imatge i, recentement, s’ha 
començat a veure com a oportunitat de negoci. 
Des d’aquesta òptica algunes empreses parlen de 
la “línia de triple rendibilitat”: persones, planeta i 
benefici. Analitzen el tipus de valors afegits que els 
consumidors aprecien en un producte o servei, a 

més de la necessitat principal que satisfaci. Alho-
ra, busquen matèries primeres de qualitat i amb 
reposició fàcil, que redueixin costos i assegurin la 
viabilitat del model de negoci a llarg termini. En 
aquest sentit cada vegada hi ha més fòrums on 
s’aborden aquests temes, com Sustainable Brand1, 
una comunitat empresarial internacional centrada 
en generar idees que alineen models de negoci i 
responsabilitat.

El sector públic, el conjunt d’organismes propis 
dels estats, desenvolupen les polítiques i programes 
d’interès públic. Què és i què no és d’interès públic 
és difícil de definir, varia segons qui exerceix els 
càrrecs polítics i de poder i pot ser contradictori: 
és més important construir una central hidroelèctri-
ca o preservar la connectivitat d’un riu? Tradicio-
nalment les administracions han primat accions de 
gran impacte social i accions de protecció del sec-
tor privat, com ara assumir els impactes socials i 
ambientals de les empreses, siguin positius (com 
la creació d’ocupació) o negatius (com la conta-
minació). Aquesta tasca representa un elevat cost 
econòmic, sovint generant deute públic, i prima o 
bé els interessos socials, o bé els ambientals, o bé 
els econòmics, però no tots tres alhora. Així, el sec-
tor públic ha estat considerat, tant per si mateix 
com pels altres sectors, com a responsable d’àrees 
de gran transcendència i, en moments de greu cri-
si, es posa en dubte que tingui capacitat per resol-
dre els problemes.

El sector públic impulsa des de fa anys de for-
ma decidida la responsabilitat en el sector empre-
sarial. Per exemple, la Comissió Europea apro-
và l’any 2001 el Llibre Verd: Promovent un marc 
europeu per la responsabilitat social de les empre-
ses2 i la Generalitat de Catalunya compta amb el 
portal RScat3. Ara bé, el sector públic també hau-
ria de liderar l’impuls de la responsabilitat des 
de l’exemple i, en aquest sentit, s’estan produint 
canvis (creació de consells consultius, agències 
d’avaluació4...), però encara són d’abast molt limi-
tat, anecdòtics o responen a estratègies d’imatge 
en moments de crisi. La complexitat del sector 
públic, la controvèrsia que envolta qualsevol canvi 
en les administracions i l’oposició de determinats 
grups a perdre poder de decisió en pro de compar-
tir-lo amb la ciutadania, no auguren canvis estruc-
turals en matèria de responsabilitat a curt termini.
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LA RESPONSABILITAT: 
MÉS QUE UN REPTE, UNA VISIÓ



Per últim, el tercer sector, sense ànim de lucre i no 
controlat per l’estat, selecciona de forma indepen-
dent els temes d’interès públic que vol abordar i 
ajudar a resoldre. Tradicionalment ha prioritzat la 
seva activitat en allò que considera missional, ara 
centrant-se en objectius socials, ara en objectius 
ambientals, però sovint no tenint en compte els dos 
alhora. D’aquesta forma, el tercer sector s’ha fet 
coresponsable d’àrees molt importants i, en oca-
sions, ha suplert la funció del sector públic, mal-
grat que no genera la major part dels fons amb 
què compta. Això significa que en el moment en 
què les fonts de finançament externes fallen, mol-
tes entitats han de renunciar a les responsabilitats 
adquirides.

Pel que fa al desenvolupament de la responsa-
bilitat, una part del tercer sector, conjuntament 
amb determinats pensadors, ha generat i afavorit 
aquesta visió envers el conjunt de la societat i, molt 
especialment, envers el sector empresarial. Ara bé, 
moltes entitats fan bandera d’aquest discurs envers 
altres sectors, però no en el si de les mateixes orga-
nitzacions: com ara contractant treballadors amb 
sous baixos i condicions precàries, o presentant 
organigrames molt jerarquitzats. De forma similar 
al sector públic, el tercer sector hauria de ser exem-
ple a tots els nivells en matèria de responsabilitat.

Aquest resum fa palès que el concepte de respon-
sabilitat s’ha associat especialment al sector empre-
sarial més que a la resta de sectors. Però aquesta 
visió és aplicable a qualsevol organització, sense 
importar el sector al qual pertanyi. Per complex i 
interrelacionat que s’hagi tornat el món, és segur 
que tota acció, per petita o gran que sigui, té un 
conjunt de conseqüències que s’han de preveure i 
cal exigir que aquells que emprenen l’acció les tin-
guin en compte.

Parlar de responsabilitat, per tant, no significa 
generar més estàndards de qualitat o nous indica-
dors d’avaluació. Ser responsables suposa que tot 
allò que emprenem respon a veritables necessitats, 
es desenvolupa generant impactes positius al llarg 
de tot el procés (i el mínim de negatius possibles) 
i és perdurable mentre existeixi la necessitat. Ser 
responsables és comprometre’s a treballar per una 
societat millor en harmonia amb el medi ambient.

ROCÍO DEL RÍO LORENZO
Responsable de comunicació i voluntariat 
d’Associació Hàbitats

1 http://www.sustainablebrands.com
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/
com2001_0366en01.pdf
3 www20.gencat.cat/portal/site/rscat
4 Mònica Meller recull alguns exemples en l’article La responsabilitat social 
dentro del sector público. Revista Economiaz. 2007. Pàg. 84-107 
Disponible a http://www1.euskadi.net/ekonomiaz/taula4_c.apl?REG=852
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LA RESPONSABILITAT: 
MÉS QUE UN REPTE, UNA VISIÓ
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Definir línies 
estratègiques anuals 
o plurianuals. 

Algunes entitats no defineixen objectius que orien-
tin l’acció a mig termini, especialment quan porten 
alguns anys d’activitat i tenen projectes consolidats 
que funcionen amb certa inèrcia. Només es gene-
ren noves idees a mesura que sorgeixen oportu-
nitats per aconseguir recursos. Així els objectius 
els marquen les convocatòries d’ajuts i els interes-
sos els defineixen els subvecionadors, en comptes 
de les entitats. Les línies estratègiques permeten 
ajustar-nos als nostres objectius socials i ambien-
tals prioritaris, alhora que no malbaratem recursos 
presentant-nos a tots els ajuts que apareguin.
 
L’any 2012 Associació Hàbitats va escollir dues 
línies plurianuals:
 
• Impulsar l’educació, el voluntariat i la participa-
ció de certs col·lectius (en una primera fase amb 
famílies i amb persones amb algun tipus de disca-
pacitat).

• Refermar i generar nous projectes de custòdia 
fluvials (inicialment a la conca del Besòs). 

Vam definir els recursos necessaris a cada estratè-
gia i des de llavors només ens presentem a aquells 
ajuts que ens permeten desenvolupar els projectes 
tal com els hem definit.

BONES PRÀCTIQUES 
socials, ambientals i econòmiques 
en el tercer sector
Les organitzacions del tercer sector han pensat i canviat molt en les últimes dues dècades, però l’impacte de 
l’actual crisi en el sector demostra que encara tenen molt de camí per recórrer si veritablement volen fer-se 
coresponsables dels grans temes d’interès públic. 

No és possible, però, definir un conjunt d’activitats o objectius que assegurin el desenvolupament de la responsabilitat en una orga-
nització. D’una banda, les entitats són molt diferents entre sí. D’altra banda, el marc de coneixements, la tecnologia, els processos 
i els materials evolucionen constantment: el que avui considerem com una bona pràctica, al cap de sis mesos, o sis anys, pot es-
devenir errònia, obsoleta o, simplement, passada de moda. Per tant, us presentem alguns exemples concrets que des d’Associació 
Hàbitats hem posat en pràctica a mesura que reflexionàvem sobre aquest tema. Ens hi referim com a “bones pràctiques”, decisions 
que hem valorat a cada moment com les millors opcions socials, ambientals i econòmiques. Confiem que siguin inspiradores per tal 
que d’altres entitats desenvolupin les seves pròpies bones pràctiques.

Reflexionar permanentment 
sobre les necessitats a les 
quals donem resposta. 

Les entitats neixen amb una missió i uns objectius 
molt clars a partir d’una necessitat que han identi-
ficat. Si tot va bé, els projectes comencen a donar 
resultats i evolucionen. Però el context i les neces-
sitats també evolucionen i, malgrat que l’entitat 
continuï fent un projecte d’èxit, és possible que no 
s’estigui donant resposta a nous reptes. Si estem 
atents a l’evolució social, ambiental i econòmica, 
els projectes, a més de créixer en mida, respon-
dran a nous objectius, alhora que seran més en-
grescadors per aquells que hi col·laboren.

A Associació Hàbitats vam definir l’any 2012 les 
línies estratègiques dels propers anys. Es va ana-
litzar l’estat del voluntariat i la protecció del medi 
a Catalunya i es va decidir encarar nous reptes:

• Pensar estratègies per tal que col·lectius que ge-
neralment són receptors de la tasca voluntària (per-
sones amb algun tipus de discapacitat, que han 
emigrat des d’un altra regió...), es converteixin en 
voluntàries i participin activament en la societat 
i, especialment, en el coneixement i protecció al 
medi natural.

• Millorar el treball de l’entitat amb grups i 
col·lectius amb un gran potencial com a voluntaris 
que, a Catalunya, encara disposen de poques ini-
ciatives adaptades de forma específica (famílies, 
gent gran, empreses...)

• Potenciar la custòdia del territori com a eina 
d’apoderament social i protecció del medi.
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Desenvolupar projectes que 
es fonamentin en les fortaleses 
de l’entitat.

A mesura que les entitats creixen, tendeixen a co-
brir projectes d’abast molt diferent. Ser versàtils i 
donar resposta a moltes situacions és una potencia-
litat, però conèixer bé les fortaleses pròpies és la 
clau perquè tots els projectes es desenvolupin amb 
coherència i amb garanties d’èxit i continuïtat, ja 
que es basen en l’expertesa i recursos propis. A 
més, hem de recordar que l’objectiu de les enti-
tats és donar resposta a la missió, no aconseguir 
recursos sigui com sigui, accedint a àmbits que ja 
cobreixen altres entitats o serveis públics.

A Associació Hàbitats vam decidir que els nous 
objectius s’havien de vincular amb el Projecte Rius, 
la nostra iniciativa de referència, que ja compta 
amb dinàmiques i recursos mobilitzats. Així, el vo-
luntariat en família es basaria en les inspeccions i 
la custòdia en les adopcions.

Cercar persones i organitzacions 
que comparteixin els valors 
propis.

Quan una entitat desenvolupa un projecte ha 
d’intentar controlar tots el processos que hi inter-
venen, fins i tot els que depenen d’altres organit-
zacions. Per tant, cal cercar organitzacions amb 
valors similars als nostres, que ens permetin ser 
coherents a tots els nivells i que ens ajudin a com-
plir amb les pràctiques de responsabilitat que hem 
definit.

Un exemple d’empresa amb què Associació Hà-
bitats comparteix valors és El Tinter, amb la qual 
imprimim la revista Espiadimonis. L’empresa apos-
ta per l’edició ecològica, fet que ens permet reduir 
l’impacte ambiental de la revista, una informació 
que fem pública a cada número. A més, ofereix un 
tracte personal que ha significat una reducció del 
cost dels exemplars respecte a les primeres tirades.

Atrevir-se a canviar 
per millorar. 

La dependència de les entitats per aconseguir fons 
i per desenvolupar els projectes fa que algunes en-
titats siguin molt reticents als canvis per por a per-
dre socis, voluntaris o subvencionadors. Així, mai 
és un bon moment per pujar la quota d’associat, 
per modificar convenis obsolets, per canviar el fun-
cionament d’una activitat... Però l’única manera 
de millorar és avaluar permanentment el que fem i 
atrevir-nos a canviar allò que no funciona del tot bé 
o que pot ser més eficient, sempre comunicant els 
motius dels canvis i els efectes esperats.

El Fem Dissabte, la jornada de neteja popular de 
rius que Associació Hàbitats organitza anualment, 
no ha deixat de canviar any rere any. L’any 2013 
l’activitat no ha comptat amb subvencions, així que 
el cost assumit pels ajuntaments participants ha 
hagut d’augmentar. Malgrat això, una campanya 
de difusió molt transparent i una millora en alguns 
serveis ha significat que, en comptes de perdre 
ajuntaments, hagi estat l’edició més participativa. 
Un exemple de millora ha estat oferir bosses indus-
trials per recollir les deixalles, més resistents que 
les d’escombreries habituals i que es poden buidar 
i tornar a utilitzar.

Ser crítics amb nosaltres 
mateixos per incitar al canvi 
des de l’exemple. 

Les entitats del tercer sector tendeixen a desta-
car els èxits assolits i a silenciar els errors, espe-
cialment en projectes subvencionats amb fons ex-
terns. De vegades, per no perdre la confiança de 
la societat, sembla que no puguem fallar. No obs-
tant això, l’error és normal i també s’ha de comu-
nicar, cosa que demostra transparència, capaci-
tat d’aprenentatge i afany de superació. Només 
des de l’exemple com a entitat que aspirem a 
l’excel·lència podrem dirigir-nos als altres sectors 
amb honestedat. 

Associació Hàbitats fa temps que intenta millorar 
com a organització. S’han fet processos participa-
tius, s’ha aprovat un Projecte Educatiu propi, s’ha 
fet un estudi de viabilitat econòmica, s’ha millorat 
la comunicació i la transparència... i, a poc a 
poc, intentem sistematitzar el treball que fem per 
ser més eficients i aconseguir un major impacte 
positiu. També hem introduït la visió de la respon-
sabilitat en els nostres discursos i projectes, com 
en l’Informe RiusCat 2012. Són processos en oca-
sions feixucs i dificultosos, que no donen presència 
en els mitjans ni asseguren recursos a curt termini, 
però l’experiència ens mostra que són la clau per 
ser una entitat resilient (amb capacitat per respon-
dre al problemes i adaptar-nos als canvis) i, en de-
finitiva, per impulsar la responsabilitat des de la 
responsabilitat.ROCÍO DEL RÍO LORENZO

Responsable de comunicació i 
voluntariat d’Associació Hàbitats
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On la podem trobar?
En tota mena d’herbassars de sòls humits i inundats 
des del nivell del mar fins a la base de l’estatge 
subalpí (de 0 a 2400 metres d’alçada). En aigua-
molls, mulladius i rius, apareixent fins i tot en les te-
rres interiors més àrides resseguint els cursos dels 
rius i rieres.

Quins usos té?
Segons el botànic Font i Quer les flors de la sali-
cària tenen la virtut de combatre les diarrees grà-
cies a les seves propietats astringents. Tradicional-
ment es prepara una infusió de salicària amb una 
unça de flors seques en mig litre d’aigua. Quan 
l’aigua arrenca el bull es tiren les flors seques i im-
mediatament es retira del foc.

Per a les diarrees infantils es prepara una mace-
ració amb 250gr per 1 litre d’aigua, es deixa en 
remull 24 hores i amb l’aigua resultant es fa un 
xarop que es pot donar als nens. Les propietats as-
tringents de la salicària també són útils en el tracta-
ment de les llagues.

Les propietats de la salicària poden tenir l’origen 
en els abundants tanins gàl·lics que conté, junt 
amb flavonoides i d’altres substàncies. Amb tot, 
donat l’elevat contingut en tanins, s’aconsella fer-la 
servir amb malva (Malva sylvestris), malví (Althaea 
officinalis) o plantatge (Plantago sp) per tal que si-
gui tolerada millor ja que aquestes darreres plan-
tes tenen una acció protectora de les mucoses gàs-
triques i intestinals.

En la bibliografia més actual també es parla de l’ús 
de la salicària en el síndrome d’intestí irritable, úl-
ceres gastroduodenals i de l’ús extern en el tracta-
ment d’èczemes i vulvovaginitis, entre d’altres afec-
cions. Sembla doncs que els usos de la salicària 
segueixen ben vigents i, a més, la pràctica fitote-
rapéutica els ha ampliat de manera considerable.
 
ALFRED BELLÈS I MITJANS
Naturalista i soci d’Associació Hàbitats

Dibuix: Toni Llobet

SALICÀRIA
SALICÀRIA
Família: litràcies
Nom científic: Lythrum salicaria
Nom en castellà: salicaria
Altres noms en català: 
estronca-sangs, litre

La salicària es distingeix per la forma ovalada i en 
llança de les fulles que manquen de pecíol i abra-

cen la tija. La tija és angulosa i fistulosa, és a 
dir, cantelluda i buida 

per dins. Però sens 
dubte el que més 
crida l’atenció són 
les flors de co-
lor porpra o vio-
laci intens amb 
sis pètals i agru-
pades en visto-
sos rams en forma 
d’espiga.

Amb quines es-
pècies la podem 
confondre?
Es tracta d’una espè-
cie difícil de confon-
dre. Les altres espè-

cies del mateix gènere 
mai formen espigues 

de flors purpúries i no-
més presenten flors 
axil·lars, que creixen en 
la unió del pecíol de la 
fulla amb la tija.

Per tant, si veiem una es-
piga alta i acolorida de 
flors purpúries vora els 
nostres rius segurament 
es tracta de la salicària. 
Només el Epilobioum 
angustifolium, que creix 
en clarianes de bosc a 
l’alta muntanya, pot ri-
valitzar en color i ufa-
nor amb la bellíssima 
salicària.

Quan la veurem 
amb flor?

La florida s’esglaona des 
d’abril fins setembre.

Les litràcies pertenyen a una família de plantes que comprèn unes 500 espècies, her-
bàcies, arbustives i, fins i tot, arbòries agrupades en 24 gèneres que s’estenen per 
les regions tropicals i temperades. A casa nostra està representada per tres gèneres 
Lythrum, Ammania i Peplis. Es tracta de plantes de fulles simples i enteres que poden 
ser oposades o verticil·lades i, molt rarament, esparses.
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TRITÓ 
PIRINENC

TRITÓ PIRINENC
Ordre: urodels
Família: salamàndrids
Nom científic: Calotriton asper
Nom en castellà: tritón pirenaico

La família dels salamàndrids correspon a les salamandres més robustes i més terres-
tres, i als tritons més esvelts i comprimits amb costums adults més aquàtics. La morfo-
logia és la característica de l’ordre, els urodels, que es distingeixen dels anurs (grano-
tes i gripaus) per disposar de cua ben desenvolupada. 

Com el podem distingir?
Es tracta d’un tritó de mida mitjana, que pot arri-
bar a fer 16cm de llargada, amb el cap molt apla-
nat i el cos robust. El musell (o morro) és arrodonit 
i truncat. No presenta cresta i té el cos aspre co-
bert de molts tubercles cornis, característica que 
li dóna el nom específic d’asper, aspre en llatí. El 
color acostuma a ser bru i pot variar de gairebé 
beix fins a negre. Normalment presenta una línia 
dorsal entre groga i taronja, més marcada en els 
individus joves. El ventre es caracteritza per una 
banda clara entre groga i ataronjada. Els dits de 
les quatre extremitats acaben en una excrescència 
còrnia molt fosca.

On viu?
El podem observar en torrents, rierols i estanys del 
Pirineu i del Prepirineu, d’on és endèmic (només es 
troba en la serralada pirinenca i el sistema trans-
versal català). Com a curiositat existeixen pobla-
cions cavernícoles al Montsec. Es troba des dels 
250m fins als 2.550m d’altitud, tot i que la majo-
ria de les poblacions es concentren al voltant dels 
700m. Mostra una clara preferència per les aigües 
fredes i ben oxigenades i tendeix a rarejar o desa-
parèixer en les aigües on hi ha truites, ja que són 
depredadores de les larves. En aquest sentit cal 
esmentar l’efecte negatiu de les repoblacions de 
truites sobre les poblacions de tritons en estanys 
pirinencs, que de manera natural no estarien habi-
tats per aquesta espècie. Els experts coincideixen 
que la repoblació sovint és contraproduent, espe-
cialment si l’estany de manera natural no acollia 
truites, i afecta molt negativament les poblacions 
de tritó pirinenc i d’altres amfibis, provocant una 
greu disminució o, fins i tot, la desaparició de les 
espècies més sensibles.

Què menja?
Majoritàriament s’alimenta de tota mena d’inver-
tebrats.

El canvi climàtic: una amenaça per al tritó 
pirinenc
Segons els estudis que s’han realitzat la tempera-
tura de l’aigua adient per al tritó pirinenc ha de 
ser inferior als 16 graus. Es fa evident que el canvi 

global pot reduir l’àrea que ara ocupa aquest tritó 
perquè l’escalfament que ja ha començat pot fer 
desaparèixer les poblacions situades a menor alti-
tud a causa de l’escalfament de l’aigua.

Es dóna la curiosa circumstància de que el tritó 
pirinenc presenta dos fenologies diferents. En 
alçades importants reposa durant el cru hivern i 
es manté actiu durant les estacions favorables, tot 
i que continuen sent fresques en alçada. En canvi, 
a poca alçada (sobre el nivell del mar) es manté 
actiu durant la tardor, l’hivern i la primavera, i es-
tiva durant l’estiu, quan la temperatura de l’aigua 
augmenta. És a dir, reposa amagat a l’estiu per-
què l’aigua és massa calenta i roman actiu amb la 
frescor. Si la temperatura puja, el repòs estival o 
estivació es farà cada cop més llarg i la temporada 
fresca en què es mostra actiu es reduirà. Suposant 
que el tritó pugui adaptar el comportament habi-
tual a la nova situació, cada cop ho tindrà més difí-
cil ja que el període actiu de temperatures fresques 
es reduirà dràsticament. Això pot provocar que 
desaparegui en aquelles localitats més càlides, 
que hores d’ara ja es troben al límit de la seva 
distribució. A més, segons les previsions dels mo-
dels climàtics, les sequeres sovintejaran molt més, 
reduint o assecant les aigües dels torrents on viu. 

Recordo que fa molts anys, durant una excursió 
als voltants de Ripoll en ple hivern, per tot arreu hi 
havia clapes de neu i tan sols estàvem a 800 me-
tres d’alçada. Resseguíem un torrentet i allà vam 
observar ben actiu, dins l’aigua gelada, el tritó 
pirinenc. Va ser el primer cop que el vaig veure i 
em vaig sorprendre de la seva gran activitat tot i 
el fred. Em pregunto si en el futur el tritó pirinenc 
trobarà les aigües fredes que necessita per sobre-
viure i reproduir-se.

En el món industrialitzat en què vivim cremem tones 
i tones de combustibles fòssils sense pensar en les 
conseqüències per a nosaltres i per als éssers que 
comparteixen el planeta amb nosaltres. Tant de bo 
el seny s’imposi i aturem el canvi climàtic.

ALFRED BELLÈS I MITJANS
Naturalista i soci d’Associació Hàbitats
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Rius en família
Enguany Associació Hàbitats i Associació Mediambiental la Sínia del Gaià desenvolupem un projecte 
d’educació ambiental que impulsa el voluntariat en família als ecosistemes fluvials. El projecte, a més, refor-
ça les iniciatives de custòdia del territori que totes dues entitats duen a terme en els espais fluvials escollits, 
afavorint la participació de nous col·lectius en aquestes iniciatives.

El voluntariat en família representa una oportunitat extraordinària per la transmissió de valors intergeneracionals des del compro-
mís, el treball col·laboratiu i l’experiència directa, a la vegada que fomenta la cohesió social i permet l’accés al medi natural des 
de l’educació en el lleure.

Les característiques dels ecosistemes fluvials són molt atractives i interessants per al treball en família. Als diferents hàbitats viuen 
nombroses espècies de flora i fauna, moltes de les quals són fàcils de trobar i reconèixer. A més del valor ambiental, apleguen molt 
de significat històric i cultural, ja que el desenvolupament de poblacions humanes ha estat lligat a la presència de rius i rieres. Tot 
això fa que la major part de les famílies tinguin algun espai fluvial proper a la seva residència i que siguin espais per on la majo-
ria de la gent gaudeix passejant.

Les entitats que impulsen el projecte fa anys que treballen amb famílies, ja que és un col·lectiu fonamental a l’hora d’impulsar la sen-
sibilització envers els espais fluvials. Fruït d’aquesta experiència, el projecte vol recollir les claus que afavoreixen aquest tipus de 
voluntariat i impulsar nous materials i metodologies pedagògiques. Durant la primavera s’han realitzat activitats de descoberta de 
trams fluvials molt diferents, analitzant l’estat de salut i fent propostes d’acció voluntària. A la tardor, gràcies a aquests idees, es fa-
ran activitats directes de millora amb les famílies participants. L’oportunitat de treballar en aliança i les diferències entre els trams 
escollits estan enriquint molt el projecte. A continuació us presentem els primers resultats obtinguts.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA AL TORRENT DE SALOMÓ

El dissabte 16 de febrer vam realitzar un activitat de descoberta del 
torrent de Salomó amb famílies de les poblacions properes, com Salo-
mó, Vespella de Gaià, la Riera de Gaià o Altafulla. Per sorpresa de 
moltes famílies el torrent manté unes basses aïllades amb aigua durant 
gairebé tot l’any que permeten que algunes espècies puguin viure-hi de 
forma permanent, com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Durant 
la descoberta les famílies van observar que el bosc de ribera no està 
consolidat i això dificulta que hi niïn algunes espècies d’ocells. De cara 
a la tardor es proposa construir i col·locar caixes nius per facilitar que 
el ocells insectívors puguin trobar espais on fer el niu i reproduir-se.

ASSOCIACIÓ HÀBITATS AL RIU 
CONGOST A LA FONT D’EN PINÓS

El dissabte 23 de març famílies del Vallès Oriental i Osona ens aplegàvem 
a la Font d’en Pinós per estudiar un tram alt del riu Congost a Aiguafreda. 
El moment més emocionant va ser pescar dos barbs autòctons (Barbus 
meridionalis), però el més interessant va ser descobrir l’entorn de la font. 
Fa un any la font estava totalment coberta per vegetació i ara, gràcies al 
treball dels voluntaris de l’Associació Martinet i de l’Associació de Veïns 
de la Font d’en Pinós, s’ha recuperat la font i un safareig. A pesar del 
canvi espectacular de l’entorn, les famílies han descobert que encara hi 
ha moltes coses per millorar a les riberes i han decidit que a la tardor 
realitzaran una activitat de recuperació de la vegetació de ribera per tal 
de millorar la cobertura vegetal.

EXPERIÈNCIA 1

EXPERIÈNCIA 2
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ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA A LA RESCLOSA 
DE LA RIERA DE GAIÀ

El dissabte 8 de juny vam realitzar una activitat d’educació ambiental 
amb famílies de l’Esplai Campiquipugui de la Riera de Gaià, amb qui 
des de fa molts anys col·laborem estretament i amb qui impulsem dife-
rents projectes de conservació en aquest tram del Gaià. La resclosa ha 
alterat el curs normal del riu, però alhora ha creat unes característiques 
especials que han permès mantenir uns punts d’aigua permanents que 
acullen una gran diversitat. En una bassa permanent sota la resclosa 
s’han realitzat diferents estudis de fauna i ha servit com a punt expe-
rimental per reintroduir espècies com el barb cua-roig (Barbus haasi), 
que en el passat era present a tot el riu i ara ho és només al curs alt i 
mig. També cal destacar la presència de la tortuga de rierol, que va 
ser la protagonista de la jornada. Totes les famílies vam decidir que 

intentarem millorar l’hàbitat de la tortuga de rierol a través del restabliment de flora helòfita.

ASSOCIACIÓ HÀBITATS 
AL RIU TENES A BIGUES I RIELLS

El dissabte 13 d’abril famílies de Bigues i Riells i d’altres punts de Ca-
talunya ens vam reunir al Parc de la Resclosa de Bigues per estudiar un 
tram del curs alt del riu Tenes. A les famílies els va agradar molt conèixer 
una llegenda sobre l’origen dels rius que formen la conca del Besòs i 
unes surgències d’aigües subterrànies que segons la llegenda provenen 
de la riera d’Avencó d’Aiguafreda i originen un fenomen de moviment 
de l’aigua conegut com les “barbotes”. Vam aprendre que la resclosa és 
un impacte important en el tram, però ha donat lloc a un petit aiguamoll 
de boga i canyís que ha esdevingut un refugi molt valuós per a les aus, 
que hi nidifiquen o descanses durant les seves travessies migratòries. A 
través d’un joc vam conèixer altres impactes en el tram, descobrint que 
hi ha diverses espècies exòtiques i algunes d’invasores que desplacen les 

autòctones. Ni el més petits ni els grans sabien que el lligabosc japonès n’és una! Al final del matí vam decidir que a la 
tardor volem controlar l’impacte de la flora invasora i substituir-la per algunes espècies autòctones.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA A LA DESEMBOCADURA 
DEL RIU GAIÀ

El dissabte 11 de maig vam realitzar una activitat amb famílies de 
l’Associació de Mares i Pares Tecletes de Tarragona que ens va permetre 
estudiar un tram del curs baix del riu Gaià, a l’espai natural protegit de la 
desembocadura. Aquest tram va sorprendre als més petits perquè no sem-
bla el típic riu on l’aigua va per una única llera. En aquest punt l’aigua es 
distribueix en diferents zones formant uns aiguamolls. El bosc de ribera és 
molt important en aquest tram. Amb la voluntat de millorar la biodiversitat 
d’aquest bosc i aprofitant que el nivell freàtic és proper a la superfície, 
vam decidir que a la tardor farem una reforestació amb planta autòctona 
i pròpia d’aquest espai.

EXPERIÈNCIA 5

EXPERIÈNCIA 3

EXPERIÈNCIA 4
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Des dels inicis de la revolució industrial, 
els anomenats combustibles fòssils han 
estat la principal font energètica dels paï-
sos avançats. Amb el fenomen de la glo-
balització, cada vegada més països i més 
llocs al món utilitzen el petroli i el gas 
natural com a principals recursos ener-
gètics. La utilització massiva d’aquests 
combustibles ha provocat importants im-
pactes mediambientals a escala plane-
tària, com ara l’escalfament global, pro-
duït per l’increment de l’efecte hivernacle 
que provoquen gasos com el diòxid de 
carboni (CO2). Però aquesta dependèn-
cia energètica de la majoria d’economies 
mundials també pot provocar altres tipus 
de desastres mediambientals, com ara els 
relacionats amb el transport dels hidro-
carburs des del punt d’extracció fins als 
llocs de consum: marees negres, pèrdues 
en els oleoductes, etc.

L’extracció del gas i el petroli que es troben en bos-
ses superficials mitjançant la perforació de pous no 
ha suposat, fins ara, un impacte massa important. 
Ara bé, els principals jaciments del món s’estan 
exhaurint i cal buscar els hidrocarburs a més pro-
funditat, és a dir, en materials argilosos a més de 
2.000m de profunditat. Però, com? Les tècniques 
convencionals de perforació no permeten assolir 
aquestes fondàries. La solució s’ha trobat als Estats 
Units on, des de fa uns cinc anys, s’utilitza la tècni-
ca del fracking o fracturació hidràulica. Per fer la 
extracció a tanta profunditat, cal perforar un pou 
amb forma de “L” i inocular-hi un còctel de subs-
tàncies químiques, sorra i aigua a pressió per frac-
turar la roca i alliberar així el gas i/o el petroli.

Aquesta tècnica no convencional ha estat presenta-
da per molts com un sistema per obtenir més com-
bustible, més barat i amb menys efectes negatius 
sobre el clima del planeta. Però vegem amb de-
tall les implicacions mediambientals d’aquests pro-
cessos:
• El còctel que s’injecta a la terra per rebentar la 
roca podria contaminar els aqüífers. Aquests aqüí-
fers solen descarregar als cursos fluvials superfi-
cials o bé són utilitzats per al consum humà.
• Les aigües residuals fruit d’aquesta activitat in-
dustrial són difícils de tractar o de reciclar.
• És necessiten unes quantitats d’aigua importants 
i, per tant, en zones amb poca disponibilitat, po-
dria provocar l’esgotament d’aquest important re-
curs per a la població.

La regió del món on s’extreu més gas mitjançant 
fracking és a Pennsilvània, als Estats Units. Allà, 
un grup d’investigadors liderat des de la Univer-
sitat de Pittsburgh ha intentat respondre a molts 
d’aquestes dubtes i ha elaborat una revisió de 
les últimes proves científiques sobre la matèria. 
L’informe s’ha publicat recentment a la revista 
Science1 i s’hi s’assenyala un nombre important 
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d’incògnites que s’haurien de resoldre per valorar 
si els riscos del fracking són ambientalment assumi-
bles. Resulta sorprenent que, després d’excavar un 
milió de pous durant cinc anys, ara s’estiguin plan-
tejant quins riscos hi ha! En temes mediambientals 
no em sembla que sigui ni ètica ni moralment ac-
ceptable la “política de fets consumats”, és a dir, 
posarem en marxa una tecnologia nova i, després, 
ja veurem si afecta o no al medi ambient.

A l’octubre de 2011 el llavors lehendakari Fran-
cisco Javier López va anunciar l’existència al sud 
d’Àlaba d’un jaciment de 180.000 milions de 
metres cúbics de gas d’esquist, suficients per a sa-

tisfer durant cinc anys la demanda espanyola de 
gas natural. Des d’aleshores, s’han concedit més 
de 100 permisos per buscar aquest tipus de gas 
a Espanya, sense tenir en compte tots els proble-
mes mediambientals que poden comportar les ex-
traccions. Fa dos mesos, el Consell Superior de 
Col·legis d’Enginyers de Mines va presentar un 
informe en el qual donava una imatge pràctica-
ment immaculada sobre el potencial de l’extracció 
d’aquest hidrocarbur a Espanya i la tècnica de 
fracturació. Segons les seves conclusions, Espanya 
comptaria amb unes reserves de gas per 39 anys, 
un recurs especialment important per a un país que 
depèn tant de l’exterior per a l’obtenció d’energia. 
El Govern ja ha mostrat la seva disposició a explo-
rar, sense complexos, totes les oportunitats per in-
vestigar i extreure hidrocarburs a Espanya, amb 
l’objectiu de reduir la dependència energètica res-
pecte a l’exterior. Naturalment, a costa de malme-
tre encara més el medi ambient.

La situació a Catalunya no és gaire diferent. Les 
empreses del sector, majoritàriament de capital 
nord-americà, canadenc o britànic, han demanat 
permisos per realitzar estudis i prospeccions en 
tres zones. El projecte Ripoll, que afectava 51.200 
hectàrees de la Garrotxa, Osona i el Ripollès, va 
ser inicialment aprovat, però la forta oposició de 
les plataformes anti-fracking sorgides des de la 
societat civil, així com una proposició no de llei 
presentada al Parlament per ICV-EUiA, han acon-
seguit que la Generalitat retirés el permís. Els altres 
dos projectes inicialment previstos eren el Darwin, 
que amb 89.683 hectàrees afectava la Segarra 
i altres comarques veïnes, i el Leonardo amb 
76.641 hectàrees que afectava Osona i el Bages 
principalment. 

L’únic projecte que va tenir en un principi els per-
misos, el Ripoll, va ser aprovat sense que ningú se 
n’assabentés, segons diuen des de la Plataforma 
Aturem el Fracking i el Grup de Defensa del Ter. I 
encara que cap propietari vulgui vendre o llogar el 
seu terreny, l’Estat els podria expropiar. El cert és 
que la llei ho permet, ja que tot el que es troba en 
el subsòl pertany a l’Estat, ja sigui aigua o qualse-
vol recurs mineral. El problema són les gravíssimes 
conseqüències que pot tenir pel medi aquest tipus 
d’extracció no convencional. Les afectacions a les 
zones on es facin les extraccions, a més, podrien 
ser molt perdurables en el temps, perquè una cosa 
són les aigües superficials o el sòl, fàcilment con-
trolables i remeiables, i una altra la contaminació 
d’aqüífers profunds.

XAVIER MARTÍ AUSEJO
Biòleg i professor de secundària
President d’Associació HàbitatsHIDRÀULICA 1 R. D. VIDIC, S. L. BRANTLEY, J. M. VANDENBOSSCHE, D. YOXTHEIMER 
I J. D. ABAD. Impact of Shale Gas Development on Regional Water Quality. 
Science Magazine, nº 6.134 (vol. 340), 17/05/2013.

La tècnica del fracking permet 
extreure hidrocarburs, com el 
gas natural o el petroli.

Estan emmagatzemats en els 
materials argilosos del subsòl 
a més de 2000m de profunditat.

Les roques són fracturades 
per mitjà de la injecció a gran 
pressió d’una barreja d’aigua, 
sorra i productes químics.
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LES RIERES DE SANT 
ANTONI DE VILAMAJOR 
EN FAMÍLIA

Us volem proposar una ruta pels voltants de Sant 
Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), ideal per fer 
amb la família. És coneguda com la ruta de l’aigua 
i les rieres, recollida en els itineraris del llibret Des-
coberta a peu de Sant Antoni de Vilamajor. 4 iti-
neraris temàtics per conèixer el patrimoni natural 
i cultural, editat per l’Ajuntament Sant Antoni de 
Vilamajor i la Diputació de Barcelona. 

Comencem la ruta a la Font de Sant Lleïr (1925), 
un espai públic molt popular. És una font abraçada 
per un banc de pedra circular i custodiada per una 
gran alzina i una vella morera. Resseguim el 
curs de la riera de Vilamajor pel marge esque-
rre. Aquest és el tram final de riera que any rere 
any els voluntaris netegem a la jornada del Fem 
Dissabte! i que aquest any, gràcies a les pluges 
primaverals, encara baixa riallera. Continuem per 
aquest carrer, el del Passeig de la Font de Sant 
Lleïr, fins arribar a la carretera de Cànoves, on a 
mà esquerra podem contemplar l’Espai Bardera, 
un monument que rehabilita l’antic safareig co-
bert (1910).

Hem de travessar la carretera girant lleugerament 
cap a la dreta, amb l’objectiu de travessar el Parc 
de Can Sauleda en direcció a la font que hi ha 
al fons, on fins fa unes setmanes (va caure el 27 

d’abril d’aquest any), s’alçava un gran roure cente-
nari de grans dimensions. Podem fer-ho seguint la 
riera aigües avall pel marge del parc deixant-nos 
acollir per la gran arbreda que refresca el parc i 
on podem trobar també algun freixe de fulla 
petita.

Al final del parc, just tocant al carrer Llobregat, 
trobem la font del Roure o font del parc. D’allà, 
seguint novament el curs fluvial fins arribar a la 
cruïlla amb el carrer de Freixeneda, girem a la dre-
ta i enfilem carrer amunt. Continuem per aquest ca-
rrer amb una mica de pujada fins a la sortida del 
poble, seguint el GR o camí Ral de Cardedeu, i 
una mica més endavant ens desviem a la dreta cap 
a Can Quintana. Seguim recte pel camí de grava i, 
un cop passada una granja i després d’un suau re-
volt, agafem el sender que baixa a la nostra dreta 
fins creuar per una passera el torrent de Mal In-
fern, on és fàcil a aquesta època de l’any trobar 
capgrossos. Continuem pel corriol, que ens por-
tarà a una petita carena, i seguint recte baixem al 
següent sot. Travessem el torrent de Can Mets 
Bacs. Aquest corriol gira passant per la bassa 
de Can Feu, feta d’obra amb còdols de riu. Se-
guim cap a la masia de can Feu podent observant 
nogueres i figueres. Davant de la casa girem 
a l’esquerra per un caminet que ens porta al camí 
de ca l’Escloper on trenquem a l’esquerra fins arri-
bar a un mur de pedres molt grosses que limita el 
bosc de can Pungol. Seguint el GR, a mà dreta 
trobarem les restes d’un antic molí de vent per 
extreure aigua. Una mica més endavant trobem 
la bassa i la sínia de can Pungol, avui en dia 
totalment abandonada i envoltada de vegetació.

MAPA DE L’ITINERARI 
Longitud total de l’itinerari: 4,25 Km.

Temps aproximat: 1 hora 30 minuts
Dificultat: Senzilla, passejada familiar.

Més informació: 
Descoberta a peu de Sant Antoni de 

Vilamajor. 4 itineraris temàtics per 
conèixer el patrimoni natural i cultural, 
editat per l’Ajuntament Sant Antoni de 
Vilamajor i la Diputació de Barcelona.

Can Cucurella

Can Riera

Can Gol

Can Ungol

Ca l’Escloper

Can Feu

Parc de la
Freixeda

Urb.
Can Sauleda

BP-5107 Font de
Sant Lleïr

Sant Antoni 
de Vilamajor

Parc de Can Sauleda

Riera de Vilamajor

Torrent de 

Can Mets Bacs

Torrent de M
al Infern

Riera de Can Cucurella

Torrent de Vallbona

Font de Sant Lleïr

Torrent del Mal Infern



19
ES

PI
A

D
IM

O
N

IS
 |

 R
U

TE
S

Seguint pel mateix camí, el GR senyalitzat, passem 
pel mig d’un bosc i, després d’un tros, trobem una 
cruïlla de quatre camins on agafem el corriol de 
l’esquerra deixant el GR. El caminet fa baixada 
i el seguim fins a sortir a un de més ample, que 
agafem cap a l’esquerra. Retrobem aquí el camí 
Ral de Cardedeu, asfaltat en aquest tram. L’hem de 
seguir cap a l’esquerra uns 150 m. aproximada-
ment, fins que a mà dreta trobem una pista fores-
tal que puja entre alzines. Continuem per aquest 
mateix caminet fins arribar a un tros més planer, 
pel qual seguim avançant. En aquest tros és fàcil 
veure terra remoguda pels porcs senglars. El 
camí aquí va fent una suau baixada, passant ara 
per un bosc d’escàs sotabosc per la pastura de les 
vaques. Arribem a una zona més oberta i trobem 
una bifurcació. Agafem el sender de l’esquerra, el 
que té una baixada amb més pendent, i podem 
veure la silueta de Can Riera, un mas del segle 
XVIII. L’entrada al mas queda a la nostra esquerra 
i continuem pujant suaument. Deixem una tanca 
de filferro a la dreta i seguim recte pel caminet 
que ressegueix la carena. Aquest corriol finalitza 
creuant un petit torrent. Girem a l’esquerra per 
aquest nou camí i veiem que conflueixen dos to-
rrents. En aquest espai també veurem un grup de 
verns barrejats amb oms i d’altres arbres.

Si tombem a l’esquerra podrem baixar i creuar la 
riera de Can Cucurella. Enllacem amb un camí 
que passa entre camps direcció can Cucurella i 
l’agafem a la dreta. Sobre aquests camps és fàcil 
per aquesta època observar algun aligot plane-
jant. Veiem una vella construcció que recorda una 
antiga sínia i un xic més endavant trobem la bas-
sa de can Cucurella, una doble bassa amb 
un safareig al mig, coronada per alzines i 
llorers.

Aquí finalitzaria el nostre itinerari. Podem tornar 
fent el mateix recorregut o bé continuar per can 
Boatell i can Miret.

MARIA JOSEP PÉREZ CRESPO
Biòloga i sòcia d’Associació Hàbitats

Agraïments: Pere Vicente i Verònica Vidal

Espai Bardera

Al centre, la Sinia de can Pungol amagada per la vegetació

Bassa de Can Feu
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Per què considereu des de New Econo-
mics Foundation que és necessari canviar 
el model econòmic mundial?

Ara mateix tenim un model econòmic que 
s’estructura en les quatre “i”: és insostenible, 
perquè vivim més enllà del límits del planeta; és 
injust, perquè la diferència entre rics i pobres és 
bestial; és infeliç, malgrat els avanços tecnològics 
i el creixement econòmic dels últims 40 anys som 
ineficients transformant l’ús dels recursos naturals 
en anys de vida feliços; i és un model inestable, 
perquè necessita créixer constantment. De fet, els 
indicadors que sustenten el model són enganyosos. 
Per exemple, el creixement del Producte Interior 
Brut (PIB) no significa una creació de riquesa, sinó 
una polarització de la riquesa. 

Proposem una transició cap a una 
economia sostenible fonamentada 
en tres pilars: benestar humà, 
justícia social i que operi dins dels 
límits del planeta.
Alguns consideren que aquesta crisi no 
canviarà res, sinó que les desigualtats es 
faran més grans i l’explotació del medi 
s’intensificarà per tal de sortir de la crisi.

La crisi passarà però la gent ha de comprendre 
que no tornarà a viure com abans. Les 
administracions públiques semblen negar-se a 
aquest fet i fan propostes del tipus “generem 
més turisme o desresgularitzem la construcció 
d’habitatge, que ens permetrà millorar els 
indicadors econòmics i així tot tornarà a la 
normalitat”. En lloc d’anar per aquesta via, el 
que hem de plantejar-nos és: “tenim un problema, 
llavors, com podem generar benestar d’altres 
formes? Quins models d’economia alternativa i 

Aniol Esteban
Barcelona, 1976
Responsable d’Economia Ambiental 
a New Economics Foundation.
Llicenciat en Biologia i màster 
en Economia Ambiental.

solucions innovadores existeixen?” A partir d’aquí 
comencem a pensar en clau positiva i ens adonem 
de les oportunitats que hi ha, que són moltes: 
el voluntariat, la transformació de la seguretat 
alimentària, la transició cap a models d’energia 
sostenible... 

Des d’aquesta visió la crisi és una 
oportunitat per generar un model 
en el qual la gent s’adoni que no 
cal tenir moltes coses per ser feliç. 
La felicitat està en les relacions 
personals, en tenir temps per 
un mateix, per la família i per la 
comunitat.
Quan es pensa en medi ambient i econo-
mia sovint es parla de serveis ambientals. 
Pots explicar què vol dir un servei am-
biental?

Són els productes i serveis que el medi natural 
reporta a les persones, sempre des d’un punt de 
vista antropocèntric. Des d’aquesta visió econo-
micista clàssica el valor de purificació d’un riu en 
una illa deserta és zero. Posem alguns exemples 
per entendre-ho millor. Una poma, la mel, els 
bolets... són productes que ens dóna el medi 
natural pel consum humà i generen un benefici 
econòmic o de gaudi. Un servei ambiental podria 
ser una plana inundable, una zona humida a 
prop d’una ciutat. Hi ha gent que podria pensar: 
“aquesta zona humida no té cap utilitat, posem-hi 
ciment i construïm un supermercat o un pàrking”. 
Si hi construïm és molt probable que 10 o 15 anys 
més tard es produeixi una riuada i tota la zona 
s’inundi, amb unes pèrdues econòmiques molt 
grans. El servei de prevenció que dóna la plana 
com a zona inundable que absorbeix l’aigua i la 

Aniol Esteban volia ser biòleg des de ben petit, però un cop a la universitat va co-
mençar a interessar-se per l’economia i l’impacte que té sobre el planeta. Avui dia, 
com a cap de l’àrea d’Economia Ambiental de New Economics Foundation (NEF), una 
entitat del Regne Unit de reflexió i pressió política, treballa per oferir idees concretes 
per un nou model econòmic en sintonia amb les necessitats del medi i la biodiversitat. 
Aquestes idees van des d’un índex de felicitat que mesuri el benestar de les perso-
nes, fins una reducció de la jornada laboral que generi ocupació i deixi més temps 
lliure a les persones per a relacionar-se, tenir aficions o ser voluntàries.
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deixa anar poc a poc és un servei ambiental. 
O que els arbres netegin l’aire absorbint CO2 és 
un servei ambiental. 

Pot ser un perill per les entitats i el seu 
missatge que la única via per arribar a les 
empreses sigui adoptar el discurs econò-
mic de monetarització i quantificació de la 
natura? 
 
Fa10 anys que m’hi barallo amb aquest tema i 
crec que hem de ser pragmàtics. Ens trobem en 
estat d’emergència pel canvi climàtic i l’explotació 
de recursos i hi hem de donar resposta. Ara mateix 
l’única manera de convèncer a la gent i a les em-
preses és amb un discurs econòmic. Si demostrem 
a les empreses que tenir en compte les despeses i 
beneficis socials i ambientals dóna un balanç po-
sitiu, veuran que un altre model és possible. Parlar 
d’estalvi de diners i de beneficis econòmics té més 
força que demanar un canvi perquè és bonic o bo.

Utilitzar l’argument econòmic és, en qualsevol 
cas, díficil. Més que oposar-nos-hi com a tercer 
sector, “prohibit posar preu al medi natural”, hem 
d’entendre com jugar a aquest joc sense enganxar-
nos els dits. Pensem que és un joc potencialment 
perillós: imagina un govern que sota aquesta 
lògica pensa quanta natura pot destruir sense que 
tingui un cost econòmic gaire important i mantin-
gui els seus nivells de “creixement”. Per tant, és 
primordial entendre que no estem posant un preu 
a la natura: el preu és incalculable i això està molt 
clar; estem definim alguns dels beneficis econòmics 
que el medi natural ens pot aportar. 

A curt termini aquesta estratègia economicista ens 
ajudarà a enfrontar l’emergència i, mentrestant, 
hem de continuar creant un discurs fort perquè a 
llarg termini la protecció del medi passi a ser una 
opció moral: la biodiversitat és un dret de la ciuta-
dania i, com a habitants que formem part d’aquest 
medi, l’hem de protegir.

Un altre perill de centrar-nos en els 
serveis ambientals pot ser oblidar 
l’impacte social en les comunitats en 
que s’apliquen, sobretot quan es tracta 
d’iniciatives que sorgeixen a Europa o 
Amèrica del Nord però es desenvolupen 
a Amèrica del Sud, el sud-est asiàtic o 
Àfrica?

Aquest és un perill que existeix no només quan 
parlem de serveis ambientals, sinó en general 
quan pensem un nou model de relació amb el 
medi. Tots aquests temes són molt complexos i per 
poder-los abordar sovint mirem les coses per àrees 
i no com un tot. Així moltes organitzacions am-
bientals deixen de banda l’aspecte social i moltes 
entitats socials deixen de banda l’ambiental. Els 
problemes s’han d’abordar de forma integrada, 
malgrat que suposi un major esforç.

Això també passa en l’àmbit polític. Tots els depar-
taments (obres públiques, agricultura, habitatge...) 
han de tenir en compte el canvi climàtic. 
Si només depèn del departament de medi ambient, 
les propostes que pugui fer no serviran per res. 
La sostenibilitat i la justícia social són objectius 
transversals.
 
Des de les administracions públiques 
s’està animant molt a la col·laboració 
entre empreses i entitats no governamen-
tals, però encara és una situació mino-
ritària. Com podem generar més ponts 
entre sectors?

En moltes ocasions entre el tercer sector i el sector 
empresarial sembla que hi hagi una divisió molt 
gran: som com enemics, nosaltres som bons i ells 
dolents, i això no és bo perquè totes les empreses 
no són iguals. Hi ha empreses socials, que tenen 
un funcionament privat però un objectiu social, 
un model molt interessant que ensenya que una 
altra manera de fer empresa és possible. La resta 
d’empreses es poden classificar en 3 tipus: les 
ja sensibilitzades, les sensibles als incentius i les 
que rebutgen el canvi. Jo crec que el grup més inte-
ressant per dirigir-nos és el sensible als incentius. 
Aquestes empreses operen dins de les regles del 
mercat però, si reben ajudes per fer canvis cap a 
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un altre model de negoci, no tenen problemes en 
fer les coses millor. Si poc a poc canviem les regles 
del mercat, fins i tot les empreses més antagò-
niques al canvi hauran de treballar en un altre 
entorn. De fet, les empreses que tenen una visió de 
mercat a llarg termini ja s’estan adonant que han 
d’invertir en responsabilitat social i sostenibilitat, 
situant-la al centre de la seva activitat: ja no fan 
una activitat puntual de voluntariat per quedar 
bé un dia, sinó que replantegen tota l’activitat 
econòmica. 

Per últim, hem de crear un context favorable per-
què tots els sectors facin una transició de model. 
A vegades es parla d’economia verda com una 
sèrie de sectors determinats: aigua, residus i 
eficiència energètica. L’economia verda és la trans-
formació de tots els sectors. Si es fa bé la feina des 
del sector públic i s’afavoreix el canvi, les empre-
ses necessitaran l’ajuda del tercer sector i aquí pot 
sorgir una gran oportunitat de treball conjunt.

Quins consells donaries a les entitats no 
governamentals a l’hora de dirigir-se a 
les empreses per treballar conjuntament?

Cal ser optimistes, recordar que per molt malament 
que estiguin les coses, ens en podem sortir. També 
cal perseverar: sovint les coses no van com un vol, 
però els contextos poden canviar molt ràpidament 
i acaben canviant, cosa que obra portes a noves 
oportunitats. L’empatia és clau per tenir present la 
situació en que es troben altres actors i per poder 
entendre per què tenen certa actitud o reaccionen 
de certa manera. I cal col·laborar entre sectors i 
organitzacions. Hi ha massa tendència a competir, 
fins i tot entre les ONGs. Cal ser més cooperatius i 
estratègics. 

Mentre els governs i les empreses no 
s’atreveixin a fer canvis tan importants, 
es parla de la responsabilitat individual. 
Però com pot abordar la gent temes tan 
complexos i, en ocasions contradictoris, i 
repensar el seu dia a dia? 

A nivell individual estic d’acord en què el consu-
midor està confós i és un drama. Jo, per exemple, 
estic molt capficat amb el tema de la pesca. Al 
consumidor se li diu “menja peix que és saluda-
ble”, però també ens trobem amb “no hi ha prou 
peix”. Com en tot cal un equilibri i, en aquest cas, 
és un equilibri entre allò que pot fer l’individu i allò 
que pot fer l’estat. 

Però també és cert que no cal esperar que l’estat 
vingui i ens digui què fer. Estan sorgint iniciatives 
molt interessants des de la ciutadania. Per exem-
ple, al Regne Unit va néixer el moviment de les 
ciutats en transició (Transition town). Són pobles 
o barris que volen tenir més seguretat alimentària 
i més seguretat energètica: fan activitats perquè 
els edificis siguin més eficients, recuperen espais 
verds, gestionen horts urbans... Una altra iniciativa 
que es diu Comestible Increïble (Incredible Edible), 
intenta utilitzar tots els espai disponibles per 
cultivar dins la comunitat: testos, terraces, balcons, 
jardins... 

Aquestes iniciatives mostren que el model actual 
està totalment desconnectat de la realitat propera 
i molts cops simplement cal recuperar pràctiques 
de fa unes dècades. Pensem també en les finan-
ces: abans la gent deixava els diners a una caixa 
d’estalvis que invertia en iniciatives locals. Això 
era més natural i fàcil que deixar els diners a un 
banc que inverteix en la producció de soja a Brasil 
i especula en borsa. 

És clau reconnectar la gent amb el 
territori a tots els nivells: finan-
ces, alimentació, energia...
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Les iniciatives de voluntariat en grup i 
voluntariat en família com les que desen-
volupa Associació Hàbitats poden ajudar 
en aquest camí?

Sens dubte. La NEF va fer una publicació que es 
diu Five wells to wellbeing (cinc coses que has de 
fer per obtenir benestar) i el voluntariat en família 
o en grup al medi natural les compleix totes cinc: 
aprendre coses noves (sobre els ecosistemes 
fluvials), connectar amb la gent del teu voltant (la 
família, els amics...), fer exercici (realitzant una 
activitat a l’aire lliure), percebre l’entorn proper 
(adonar-se del canvis que hi ha a l’ecosistema amb 
les pluges, el canvi d’estació...) i donar alguna 
cosa (compartir els resultats de la tasca voluntària 
amb la societat). 

La tasca d’Associació Hàbitats té 
un gran valor per la societat. Hi ha 
moltes experiències que demos-
tren que el voluntariat en el medi 
millora la salut de les persones, 
l’educació, la cohesió social... 
Al Regne Unit, MIND realitza ecoteràpia amb 
persones amb problemes de salut mental. La British 
Trust for Conservation Volunteers desenvolupa 
projectes de restauració del medi que faciliten la 
reinserció social de moltes persones. O la Royal 
Society for the Protections of Birds (RSPB) que, amb 
el projecte Outdoor Learning and Real World Lear-
ning (aprenent a l’aire lliure), encoratja les escoles 
a que surtin al camp després que molts centres 
educatius haguessin eliminat les excursions al medi 
per la saturació del currículum, la reducció dels 
pressupostos i per por als accidents i als litigis.

A més, en aquests moments el govern no pot asse-
gurar el benestar social. Les famílies es troben en 
una situació en la qual hauran d’abandonar certs 
costums, com anar a un parc temàtic d’atraccions 
en el temps lliure. No obstant, aquest context és 
molt favorable per a que la gent entengui el poten-
cial de la tasca voluntària. Comparat amb altres 
països crec que tenim un context molt favorable 
per crear una cultura del voluntariat, que ara 
mateix està molt verda a Catalunya. Per tant, si 
tens un projecte de voluntariat que engresqui a les 
famílies, tens un projecte guanyador.

El voluntariat social i ambiental és 
benestar: ser voluntari és temps 
ben invertit, ser amb la família 
és temps ben invertit i gaudir a la 
natura és temps ben invertit.




