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Actualitat de l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)

Declaració Dia Mundial del Medi Ambient
El model actual de desenvolupament està basat en el creixement constant de la major part de paràmetres que defineixen el país: habitants, turistes, places hoteleres, superfície edificable,
parc mòbil (vehicles), vies de comunicació, superfície esquiable… sense tenir en compte que els recursos naturals (aigua, energia, sòl, paisatge…) que utilitzem per poder mantenir aquest
creixement són limitats. Com a conseqüència, aquest model planteja greus problemes socials i ambientals tant per al nostre país com per al Pirineu en general: degradació del paisatge, pèrdua de patrimoni natural i cultural, disminució de la qualitat de vida, contaminació, manca d’aigua en determinades èpoques, pèrdua de la identitat muntanyenca…
Per poder afrontar el futur amb esperança cal, a partir d’ara, aplicar els principis de sostenibilitat en tots els àmbits de les actuacions polítiques, tant comunals com nacionals, per tal de
capgirar les tendències d’ús insostenible de recursos. El desenvolupament econòmic ha de comportar necessàriament el benestar social respectant el medi ambient i la biodiversitat, incorporant una ètica solidària i globalment vàlida. Andorra forma part del món, no està aïllada de tots i de tot. Les nostres actuacions també repercuteixen en el medi ambient més enllà de les
nostres fronteres.
El que demanem concretament és:

Al govern
♦ Que presenti al Consell General la Llei del Patrimoni Natural d’Andorra per la seva aprovació.
♦ Que signi el Conveni Europeu sobre el Paisatge.
♦ Que legisli per minimitzar els impactes que genera la construcció (runes, aïllament tèrmic i acústic, entre altres coses).
♦ Que promogui actuacions per a la introducció i el foment de les energies renovables. Ell mateix hauria de donar exemple incorporant-les a tots els edificis administratius.
♦ Que apliqui polítiques actives per generar menys residus.

Als comuns
♦ Que promoguin les modificacions necessàries a la Llei d’ordenació del territori, de tal manera que no es puguin aprovar els plans d’urbanisme amb el seu contingut actual, que és absolutament insostenible.
♦ Als quatre comuns implicats en la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que col·laborin amb el Ministeri de Cultura per tal de tirar endavant aquest
projecte.

Encamp
♦ Que no retalli la zona tampó del projecte original de protecció de la vall del Madriu-Perafita-Claror, ja que aquesta zona té un valor natural equivalent al de la mateixa vall.
♦ Que no autoritzi el projecte del telecabina a Montmalús, i garanteixi la preservació d’aquest espai natural d’interès nacional.
♦ Que es replantegi les ampliacions de les pistes d’esquí a Concòrdia. Aquestes ampliacions no responen a una necessitat real del país i, en canvi, comporten molts inconvenients associats com la pèrdua de paisatge natural i l’agreujament de la insostenibilitat del model andorrà.

Sant Julià de Lòria
♦ Que desestimi, amb el Ministeri d’Ordenament Territorial, el projecte de cobriment del riu Valira.
♦ Que estableixi la seva part corresponent de la zona tampó de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

La Massana
♦ Que no retalli el Parc Natural del Coma Pedrosa, sinó que n’ampliï els límits.

Ordino
♦ Que desestimi la construcció d’un telecabina des del Serrat fins a l’estació d’Arcalís.

Canillo
♦ Que estableixi els mecanismes necessaris per assegurar la protecció legal de la vall d’Incles enfront de la urbanització, ja que és un dels paisatges més representatius i valuosos
d’Andorra.

Andorra la Vella
♦ Que desestimi definitivament el projecte de construcció del telecabina de Carroi.

Escaldes-Engordany
♦ Que assumeixi el paper de lideratge que li correspon en el projecte de protecció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Voleu llegir El Mussol? Per aconseguir el número 7 d’El Mussol, teniu diverses opcions:

Enviar la vostra adreça postal al nostre apartat de correus, o a adn@andorra.ad, i us el trametrem de franc.
Descarregar-lo de la web de l’ADN www.adn-andorra.org en format PDF.
Llegir-lo en biblioteques públiques, consultes mèdiques, llars de jubilats, establiments comercials adherits, etc.

Noticies

Ós bru – Foto: Arxiu ww/adena

Reintroducció de l’ós
al Pirineu
Per què cal reintroduir l’ós al
Pirineu? Per què crear problemes als
ramaders, als pagesos i a les persones que es mouen per la muntanya?
Aquestes i moltes altres preguntes
són la base del debat públic generat sobre la conveniència o no de
la reintroducció d’aquesta espècie
autòctona que, fa temps, va desaparèixer del nostre país.
Nosaltres pensem que la raó principal és que la seva presència ens
ajuda a conservar i restaurar el
patrimoni natural i la biodiversitat,
i que el retorn d’una espècie extingida artificialment és un motiu de
reconciliació de l’home amb la
natura. Gràcies als coneixements
actuals sabem que la desaparició
d’algunes espècies fa que d’altres
augmentin considerablement, produint-se desequilibris que tenen
males conseqüències per a la resta.

La reintroducció de l’ós és important per pal·liar el desequilibri creat
per la seva desaparició i, a la vegada, serveix per la conservació dels
hàbitats muntanyencs. La Unió
Europea l’ha declarat “espècie
prioritària de protecció” i la seva
presència garanteix el bon estat de
l’hàbitat que ocupa, beneficiant la
resta d’espècies animals que hi
viuen. És el símbol d’una natura
ben conservada.
És cert que porta associats uns
inconvenients… Tots plegats: pagesos, ramaders, ciutadans haurem
d’aprendre a conviure i compartir
la muntanya amb aquest animal. I
cal també que des de les administracions es promoguin campanyes
d’informació per donar a conèixer
la seva manera de viure, alhora que
s’estableixin indemnitzacions i altres compensacions pels pocs casos
de danys que es puguin produir.

Un centenar d’associacions i entitats dels dos vessants de la serralada pirinenca estem demanant la
recuperació de l’ós bru al Pirineu.
Al vessant nord són 28 associacions
i entitats que ja ho han demanat
públicament a través d’un escrit
adreçat a les autoritats centrals a
París. A més, han aconseguit
l’adhesió personal de 110.000 particulars i les firmes de 113 càrrecs
polítics electes al Pirineu Central.
Les enquestes dutes a terme als
Pirineus atlàntics i al Pirineu Central són significatives: el 77% de la
població es declara favorable.
Al vessant sud, 70 Associacions la
recolzen, entre les quals és important remarcar el suport rebut de
les associacions excursionistes i de
la totalitat de les federacions de
muntanya (Navarra, Aragó i Catalunya), de les principals associacions mediambientals d’àmbit
estatal i aquelles que treballen per
la recuperació de l’ós a la serralada Cantàbrica.
Des de l’ADN hem demanat al Govern i, concretament, al Ministre
d’Agricultura i Patrimoni Natural
que deixi de banda els seus anteriors interessos corporatius i actuï
d’acord amb el seu càrrec actual,
donant suport a aquest projecte
transfronterer en benefici tant del
patrimoni natural pirinenc (del qual
l’ós n’és el component més destacat) com de la ramaderia tradicional de muntanya, la continuïtat de
la qual és imprescindible.

Programa Lànius
Els ocells juguen un paper molt
important dins els ecosistemes. La
gran diversitat d’espècies que tenim al Principat (unes 150), i la
facilitat de llur observació i estudi,
converteixen aquests animals en
indicadors fiables i valuosos sobre
l’estat del medi ambient. Des de
sempre, a l’ADN hem dut a terme
projectes de recerca, conservació i
divulgació sobre els ocells (Atles
dels ocells nidificants d’Andorra i
Pla d’Actuacions per a la Conser vació del Trencalòs, entre altres).

Breus
Premis del concurs de
fotografia dels Joves-ADN

Per donar continuïtat a l’Atles dels
ocells nidificants d’Andorra, el passat 2 de febrer vam signar un conveni amb el Centre de Biodiversitat
de l’Institut d’Estudis Andorrans, pel
qual s’endega el projecte “Segui ment de les Poblacions d’Ocells
d’Andorra” (P r o g rama Lànius).
Aquest projecte preveu recollir
informació sobre la situació i les
tendències poblacionals de les
espècies amenaçades que no gaudeixen de cap programa de seguiment propi, del conjunt d’espècies
comunes, i de les àrees d’importància nacional per als ocells.
Estudiarem des de l’àliga daurada
a l’oreneta vulgar, la guatlla, el
cruixidell, la becada, la puput… fins
a un total de 16 espècies amenaçades, així com totes les comunes.
Per tirar endavant aquest projecte
necessitem molts voluntaris/aries,
ja que cal fer un important treball
de camp. Per això és totalment
imprescindible la vostra col·laboració. Així doncs, si us agraden els
ocells i teniu ganes de conèixer-los
una mica millor i gaudir de la natura, us convidem a participar-hi. No
és imprescindible tenir coneixements previs.

Comencen les obres
de Porte des Neiges
Els especialistes alerten dels efectes de l’escalfament global que
portaran canvis amb les activitats
relacionades amb l’esquí. Tenint
en compte aquestes previsions,
l’ampliació i creació de nous dominis esquiables com el de Porte des
Sortida al pic de Pedrons – Foto: Arxiu ADN

Neiges només beneficia el grup
immobiliari espanyol Sacresa, el
qual, conjuntament amb Pas Grau
Internacional (empresa ben coneguda al nostre país), edificarà uns
20.000 m2 de prats alpins, generant més de 4.000 noves places
d’allotjament en un territori clarament saturat. Una vegada més, els
habitants del territori guanyarem,
per una banda, ciment i paisatge
degradat i, per l’altra, perdrem
irreversiblement una part més del
nostre patrimoni natural.

La Vall del MadriuPerafita-Claror
Després de gairebé mig any de la
declaració de la Vall com a
Patrimoni de la Humanitat, el
Govern va iniciar la incoació de
l’expedient per a la seva protecció
com a bé d’interès cultural.

L’Església angloparlant
fa una donació
a la nostra Associació
Un any més, l’Església angloparlant
ha fet una donació en efectiu a la
nostra Associació. Aquest any els
diners els destinarem a impulsar
activitats del grup de Joves–ADN.
Agraïm la seva generositat.

Agenda
Excursió a Montmalús
Diumenge 24 de juliol, 8h

Observació astronòmica a Pal
Dijous 11 d’agost
Sortida organitzada en col·laboració amb
la Societat Andorrana de Ciències (SAC)

L’Òliba
Hola, em dic Olga i tinc 9 anys. Amb
l’escola vam anar a fer una sortida
per estudiar els rius, els peixos i
també altres animals més petits
que hi viuen i també les plantes. A
mi m’agradaria que els rius estiguessin nets i que la gent no hi tirés
coses ni trastos i també vull dir que
quan passo pel Parc Central fa
molta pudor i sembla una claveguera. Per què no ho arreglen?
Gràcies si ho podeu publicar a la
revista.

Curset sobre els arbres
d’Andorra
Dissabte 17 de setembre
Curs de reconeixement dels arbres i
arbustos. Curs a càrrec del Jordi Dalmau

Curs de fotografia naturalista
Dissabte 24 de setembre
Curs d’iniciació a la fotografia de natura
en 2 sessions, a càrrec de Jordi Solé,
fotògraf de natura

Excursió a la Vall del Madriu
Diumenge 25 de setembre

Olga

Vall del Madriu – Foto: Jordi Solé

L’ actuació dels Comuns d’Escaldes-Engordany i d’Encamp, presentant al·legacions al Tribunal
Constitucional per una banda, i el
retard en l’aprovació de la Llei del
Patrimoni Natural, per l’altra,
posen en perill la seriositat del
Govern i de les institucions comunals davant dels ciutadans i,
també, de les organitzacions internacionals. Esperem que la Unesco
no s’hagi de replantejar aquesta
nominació i que tant el Govern
com els comuns implicats estiguin,
finalment, a l’alçada de les circumstàncies.

Si vols explicar alguna cosa,
o tens fotografies d’agressions a la natura o de paisatge bonics i vols que les
publiquem, envia-nos-les !

CONTACTA’NS!
ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA
DE LA NATURA (ADN)

Tu també
pots ajudar
a fer una Andorra
millor per viure.

Fes-te soci
de l’ADN ara!

Tel. +376 86 60 86
adn@andorra.ad
www.adn-andorra.org
Adreça postal
Apartat de correus espanyols,
núm. 96
Andorra la Vella
Local social
Centre comercial La fira
Andorra la Vella

