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VARIANT DE LES PRESES-OLOT: AVANÇAR AMB FONAMENT O 
CAURE A L’ABISME?                                                               Joan Naspleda 

 
Els polítics gestors que hi ha ara als municipis d’Olot, les Preses i la Vall d’en Bas no volen 
frenar la caiguda en picat cap a l’abisme: l’ofeg social i ambiental cap a on estem 
direccionats. Abans de l’anomenada crisi, a l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la 
Garrotxa (ANEGx) i altres entitats de l’àmbit ecologista i social ja vèiem que la via d’avanç 
desenfrenat mitjançant construcció de carreteres ens lligava a unes dinàmiques 
dependents del petroli, i per tant de les grans corporacions, així com unes dinàmiques 
d’estrés ambiental cada vegada de major intensitat. Qui no veia això, ho hauria d’haver vist 
els darrers anys amb la situació de crisi. Una crisi que es parla moltes vegades d’econòmica, 
però que és sobretot social i ambiental! Els que treballem cada dia i volem un món 
respectuós no ens preocupa gens aquesta fracció de crisi econòmica, perquè sense arreglar 
les altres dues fraccions sabem del cert que no es podrà pas arreglar la primera.  
 
Els darrers anys hi ha hagut una tendència de la població de tenir consciència local, de 
consum responsable, de sostenibilitat ambiental, però encara falta molt. I és que la major 
part dels olotins i olotines, garrotxines i garrotxins encara es desplacen amb cotxe per fer 
els seus moviments quotidians, que es podrien fer perfectament amb alternatives de 
transport sostenible. És prou normal que sigui així perquè els gestors que tenim fan el 
mínim esforç per canviar la tònica. Tot i aquesta tendència positiva en la consciència de la 
població, encara hi ha un encadenament en el funcionament del passat; bé, del passat 
proper, potser des de la revolució industrial. Un funcionament basat en el creixement 
material i alhora, el que no es veu, un decreixement de la saviesa intrínseca dels humans, 
així com la resta d’éssers vius. La saviesa de viure en sincronització amb la natura i amb la 
resta de la nostra població. 
 
Ara tornem a sentir i llegir notícies a l’entorn de les variants de les Preses i Olot. Estant 
enmig de la situació actual, en un moment en què les tòniques de creixement desbordant 
per anar més ràpid haurien d’invertir-se cap a tòniques de creixement tranquil·les i 
saludables, autosostenibles i conscients, en un moment en què la gent continua vivint amb 
crispació per arribar a tot, i en un moment en què els ecosistemes del planeta continuen 
patint greus retrocessos, els polítics d’Olot i veïns tenen una pressa desfermada per 
construir la variant d’Olot i les Preses. Estan nerviosos perquè el túnel de Bracons no té el 
rendiment que hauria de tenir, perquè els i les pobres vilatans/es d’Olot i rodalies han de 
fer cues per anar a treballar, perquè necessitem una connexió bàsica de ponent a llevant 
del país, com va dir en Santi Vila. En Josep Maria Coromines diu que cap olotí, cap garrotxí i 
cap català posa en dubte aquesta infraestructura. Tanta pressa té la gent? Tanta pressa 
d’emplenar la comarca de camions, de mercaderies en direcció a França? de tenir més 
contaminació? de tenir un paisatge més fragmentat? Algú pensa que millorarem la qualitat 
de vida? Nosaltres no, sabem segur que baixarà la nostra qualitat ambiental, social i 
mental, perquè creiem que el primer que ens cal és no voler córrer, passar la defensa del 
medi, que és la nostre defensa, per sobre dels interessos obsessius de la societat 
capitalista. 
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Tenim clar que les variants no 
portaran millor benestar als 
garrotxins i garrotxines; ans al 
contrari, ajudaran a que la crisi 
s’allargui, i s’allargui, que el medi 
natural es degradi, que les entitats 
interessades (grans empreses) 
s’alimentin, però que hi hagi més 
desigualtats socials.  
D’entrada el que ens cal és oblidar 
aquestes variants i anar construint 
els fonaments d’un futur 
sostenible, per la nostra comarca i 
pel món, per les nostres 
generacions futures. Si algun dia 
estem centrats, sans, sostenibles, 
amb igualtats socials, i amb 
connexió amb la natura, i ens cal 
fer les variants, ja les farem... Però 
estem segurs que si arriba això ja 
no caldran, perquè serem més 
madurs, més autosuficients, més 
conscients, oberts al món però 
amb moviments locals, més 
sostenibles. I en tot cas, el primer 
que ens caldrà quan haguem 
recuperat l’estat de salut integral 
que necessitem, serà plantejar-nos 
vies i transports sostenibles com el 
tren. 
  

 

Qui s’ha plantejat que a l’única via verda que tenim amb condicions a Olot i rodalies no hi ha 
cap cua a cap hora punta? Algú dels veïns que viu a les Preses i va a Olot a treballar o a fer la 
seves activitats quotidianes, o l’inrevés, ha comprovat de fer-ho en bici amb la comoditat de no 
fer cua? amb la comoditat de no viure amb nervis i crispació de bon matí? de no viure amb 
violència interna i simultàniament gaudir d’un passeig i una activitat psico-física? La via de 
construcció de noves carreteres que hi ha sobre la taula va en la direcció oposada de la manera 
de fer sostenible i saludable. Ens volem gastar uns quants centenars de milions d’euros per 
alimentar un estil de vida on hi ha més estrès i malalties que mai? Un estil de vida que va en 
contra la llibertat, les relacions socials, i la vida en societat i harmonia amb l’entorn. A l’ANEGx 
ho tenim ben clar, no cal que entrem en el joc de marejar la perdiu, de si arribem a un equilibri 
perquè tothom estigui una mica content, de si més cap a la dreta o a l’esquerra, de mitges 
tintes... no cal. A l’ANEGx no volem continuar caient a l’abisme com a societat, no volem seguir 
un camí que especialistes ja han dit que afectarà dràsticament l’estat del benestar... 

 

Possible traçat de la variant. Muntatge: Romero Roig 
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RESUM D’ACTIVITATS DEL DARRER SEMESTRE.                     David Gimeno 

Gener: taller de caixes niu a Les Mates. Un taller de construcció de caixes niu per a ocells 
insectívors que vam fer a l’era del Mas Les Mates. Van participar 4 famílies i cadascuna es va 
endur una caixa. Ens consta que algunes han estat ocupades amb èxit! 

 Març: taller i sortida de cants d’ocells. Un dissabte a la tarda en una trobada al local de Les 
Mates -24 persones, grans i petits- vam fer una xerrada i audició de cants d’ocells a partir 
d’arxius sonors i de imatges. L’endemà, una trentena de participants vam fer un itinerari per les 
rodalies dels Hostalets d’En Bas i la Font Sidera, amb esmorzar de coca dels Hostalets i on vam 
poder escoltar nombrosos ocells. Nens i grans vam aprendre nous cants d’espècies habituals 
que ara ja identifiquem. 

 
Abril: Sortida als Aiguamolls i visita a les 
activitats d’anellament. Just abans de Setmana 
Santa aquesta sortida va comptar amb una 
dotzena d’acompanyants. Vam poder veure 
nombroses aus aquàtiques  i les cigonyes estaven 
covant o amb cries. A mig camí vam gaudir d’un 
taller d’anellament que duen a terme tècnics i 
voluntaris de l’Institut Català d’Ornitologia i que 
va ser molt emocionant per a tothom.  

 

 Activitat del GEA (Grup d’educació ambiental) 
Durant aquest semestre s’han fet nombrosos taller a les escoles: aquestes activitats es duen a 
terme per part de 4 persones (3 d’ells biòlegs) membres de l’Anegx, i acosten la natura a nens i 
joves dels centres educatius de La Garrotxa. Durant aquesta primavera hem acompanyat dins 
l’aula i en sortides de camp de diversa durada, a centenars d’escolars de totes les edats (entre 
els 3 i els 16 anys). Destaquem la primera activitat a l’Alta Garrotxa amb alumnes de l’Institut 
Escola de Besalú (2on i 4rt d’ESO). Uns a peu i uns altres en bicicleta, vam conèixer l’estat dels 
ecosistemes (boscos, rius, espais agrícoles...) que es troben entre Besalú i Beuda, i vam fer un 
estudi dels processos de successió ecològica després d’un impacte ambiental sever, com ara 
una tala, un incendi o una pedrera (en aquest cas les pedreres abandonades d’extracció de 
guixos de Beuda) 

 

Maig: Sortida naturalista i acció ambiental al Fluvià. Una vintena de participants, la major part 
en bicicleta, vam trobar-nos al Parc de Pedra Tosca. Des d’allà, a peu, vam vorejar els senders 
riberencs on ens vam adonar de l'exuberància d’aquest tram de riu, i de la convivència de 
moltes espècies autòctones amb d’altres introduïdes. Després d’esmorzar, vam gaudir de la 
descoberta de moltíssims macroinvertebrats aquàtics a l’alçada del Molí del Collell. La 
presència d’aquests organismes indica que la qualitat de l’aigua en aquest tram és força 
acceptable tenint en compte l’activitat agrícola aigües amunt, a la Vall d’En Bas. Abans d’acabar 
la jornada, vam recollir dues bosses de deixalles, deixant la zona encara millor del que la vàrem 
trobar. Gràcies a tots els participants!! 
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L’expansió territorial d’aquestes espècies durant 
els anys 90 va fer que progressivament s’anessin 
aproximant a la comarca de la Garrotxa i fos 
relativament fàcil la seva observació en diferents 
indrets de l’Alta Garrotxa, o dels massissos del 
Collsacabra i del Puigsacalm. Però va ser durant 
els inicis del 2000 que en determinades cingleres 
es va observar que s’hi començaven a agrupar els 
voltors per passar-hi la nit. Es varen formar els 
primers dormiders de voltors després de gairebé 
50 anys de la seva desaparició.  
    

 

ELS RAPINYAIRES NECRÒFAGS DE LA GARROTXA.          Joan Montserrat 
 

La dècada dels 80, quan des de l’ANEGX es varen fer els primers catàlegs d’ocells de la 
comarca, la observació d’aus necròfagues, és a dir del voltor, l’aufrany i el trencalòs, era molt 
rara. A nivell de país es tractava d’espècies en perill d’extinció i al sector oriental de Catalunya 
no hi nidificaven si no que només s’hi podien veure accidentalment.  A finals dels anys 60 
havien deixat de nidificar a la Garrotxa. Ara bé, l’expansió d’aquests grans rapinyaires en els 
darrers anys ha estat un fet interessant i especialment curiós. La tendència poblacional 
observada en bona part de l’àrea de distribució d’aquestes espècies és conseqüència de varis 
factors però sobretot al règim de protecció de l’espècie i també del seu hàbitat. A la dècada 
dels 80 els ornitòlegs garrotxins ens havíem de desplaçar molts quilòmetres per poder 
observar els dormiders de voltors o els nius d’aufranys i trencalossos ja que els indrets més 
propers estaven situats en el Pirineu i Prepirineu lleidatà.  
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Voltor comú Aufrany Trencalòs

L’any 2009 va ser el primer any en que es va comprovar la nidificació del voltor comú a la 
comarca. A partir d’aleshores (en els darrers 5 anys) s’ha estat realitzant un seguiment de la 
seva evolució i també de la nidificació de l’aufrany a partir de l’any 2010 i del trencalòs a 
partir de l’any 2012.  

 

facilitat a la comarca 
s’hauria de potenciar 
amb algun canyet 
d’alimentació que els 
ajudaria molt en la 
recerca de l’aliment 
sobretot a l’hivern i 
que es podria 
gestionar des de la 
mateixa entitat.  

 

Enguany ja es disposa de les primeres dades de l’any 2014 i es pot confirmar l’expansió 
comarcal d’aquest grans rapinyaires amb l’excepció del trencalòs que no ha nidificat. 
Actualment es disposa de dades de més de 20 nius de voltors i de 3 d’aufranys. L’espectacle 
que ofereix el vol  d’aquests grans rapinyaires i el privilegi de poder-los observar amb relativa 

 

Voltor (Gyps fulvus). Dani Carrillo 
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La crisi ha portat a molts col·lectius a una forta davallada de les seves activitats i expectatives. 
La bombolla de la construcció, que n'ha estat un de les primeres causes, ha situat l'exercici de 
l'arquitectura a prop de la indigència. Els que fins fa poc eren considerats gurus del creixement 
i de la ciutat futura es veuen ara abocats a fer esforços dramàtics per la supervivència. Vist que 
la gana esmola l'enginy ens pot ser interessant el seu debat. I va ser supervivència una de les   
paraules que es va sentir. 'El model econòmic orientat a “anar a més” ha caducat ; tot i que no 
coneixem el nou escenari la crisi sistèmica portarà a una transició pels propers deu 
anys',(Santiago Niño Becerra). El nou model no s'assemblarà al que va col·lapsar, ja ens podem 
acomiadar de la plena ocupació, el treball es converteix en 'comoditie' i els recursos  esgotats 
son el límit del benestar. Com a  conceptes innovadors  cooperació i geometria variable, 
l'activitat de 'cluster' es contraposa a la de competència; compartir esforç i coneixement com a 
sortida a fragmentació i un gran taxa d'exclusió social. 
 
  
  

ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT                                   Carles Santaeulària 
(debat al Col. D'Arquitectes de Barcelona/ 24/04/2014)                                                  

  
En Jordi Solé, company de 
l'investigador del CSIC Antoni Turiel 
que va ser a Olot l'any passat alertant 
dels riscos  del “fracking”, diu :'la crisi 
ambiental i energètica ens porten al 
decreixement`. Els efectes del pic-oil, 
impacten especialment a la producció 
d'aliments, amb un sistema agrari 
mundial cada vegada més depenent 
dels combustibles. Les renovables es 
veuen limitades per la taxa de retorn 
energètic i un nou model 
d'aprovisionament ha de ser resilient i 
diversificat. 
  

En Xoan Ramón Doldán no veu sortides al sistema capitalista. Però veu multitud de noves 
formes sorgides des de baix i de dins de la societat, xocant amb els poders establerts i amb 
gran esforç col·lectiu , participació democràtica i forma inconnexa apareixen i es creen 
conceptes i realitats acompanyades d'improvisació, valentia i rectificació. Fets i moviments 
com xarxes de llavors (sic), eco pobles i “transition towns”, bancs de temps i monedes 
populars, grups de defensa de la sanitat i educació, finances ètiques, PAH... son assajos i 
realitats dispersos. 
  
Vivim una realitat complexa i dramàtica que apunta canvis importants, el que podem aprendre 
de l'entorn natural, també en el disseny i la tecnologia constructiva, ha de determinar que el 
futur sigui engrescador o catastròfic. (Carles) 
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HORT I ENTORN DE LES MATES 

Dissabte 20 de setembre Assemblea 
d'estiu  i activitats de manteniment a Les 
Mates. Horaris: de 9-12h activitats de 
manteniment al jardí i el local; de 12-14h, 
assemblea; a les 14h dinar (dinar gratuït 
pels assistents a la jornada, 6 € per la 
resta)  
 
 

Del 25 de juny al 31 de juliol Casal 
Naturalista (per nens i nenes de 8 a 12 
anys)  
 

Dissabte 30 d’Agost Descobrim 
els  Ratpenats  Sortida nocturna a l’Alta 
Garrotxa. Un vespre-nit per descobrir alguns 
dels secrets dels ratpenats de La Garrotxa, 
on tenim  prop de 20 espècies 
diferents. Detalls per concretar. 
 

Del 28 de juliol a l’1 d’agost Travessa 
naturalista en llengua anglesa amb 
joves garrotxins i holandesos (13-17 
anys) 

Nits d’estiu Les Mates a la Fresca! Projectarem diverses pel·lícules, curts i documentals 
de caire naturalista (dates i programa per concretar)  

L’AGENDA DELS ANEGX 

Gràcies a l’esforç d’alguns membres i simpatitzants 
de l’ANEGx, i en especial a la gran feina realitzada 
per en Carles, tant el local com l’hort fan molt de 
goig. Habitualment ens apleguem els dijous per 
xerrar sobre l’actualitat naturalista i ecologista, i en 
moltes ocasions hi dinem gràcies a  les verdures 
produïdes al nostre hort. Ja som uns quants els que 
anem passant de tant en tant per l’hort, realitzant 
les feines que a cadascú li ve de gust fer, ja sigui per 
relaxar-nos o simplement per passar una bona 
estona. 
Us convidem a visitar-nos i gaudir d’un entorn d’allò 
més agradable en bona companyia, us hi esperem!  
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Ve n i u  a  l ' A N E G x ,  u s  a g r a d a r à !  

    No cal ser soci per rebre el nostre butlletí digital!  
Escriu-nos a naturalistesgarrotxa@gmail.com demanant-ho i  l'enviarem gratuïtament a la teva adreça 
electrònica. 
 

Enllaços interesants: 
 
    Entitats que organitzen activitats de caire naturalista i ambiental 
ICHN Garrotxa: http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/ - Centre d’Educació Ambiental Alt-Ter (Ripollès): 
www.alt-ter.org - Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany: www.limnos.org - 
Associació d'amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà: www.apnae.org/ 
    Butlletins digitals d’entitats properes: 
Naturalistes de Girona: www.naturalistesgirona.org/ca/14-butlleti-natus-digital.html - IAEDEN Empordà: 
www.iaeden.cat/Apag/butlleti.htm 

 

      I si ets socis també podràs... 
●Assistir gratuïtament (o a preus reduïts) a les sortides 
naturalistes, excursions, tallers, xerrades divulgatives i 
formatives. Ser membre actiu en estudis de camp. 
●Obtenir llibres i publicacions en préstec i fer us de la 
biblioteca, de la connexió ADSL i el local. 
●Rebre comunicacions periòdiques via correu dels 
temes que t’interessin 
●Participar en les decisions i organització de l’entitat a 
través de les reunions i assemblees. Participar en 
grups temàtics. 
●Rebre, si ho prefereixes, el nostre butlletí en paper a 
casa 
 

Mas Les Mates, 17800 Olot 
Obert tots els divendres de 17 a 20h 

naturalistesgarrotxa@gmail.com 
anegxdelagarrotxa.blogspot.com.es 

facebook.com/anegx.garrotxa 
 

 

Fes-te’n soci! només te un cost de 22 € anuals o de 34 € (quota familiar). Envia'ns la teva petició per correu 

LES MATES A LA FRESCA! 
Hi ha alguns reportatges, curts o pel·lícules que potser vols veure 
fa temps i encara no has tingut ocasió, potser ja els coneixes i els 
voldries repassar i compartir, potser no els coneixes i et deixes 
sorprendre, o simplement vols passar una bona estona a la fresca 
i conèixer veïns del barri , o gent dels  ANEGX's o interessats pels 
temes ambientals. 
Aquesta és la proposta per aquest estiu de visionar alguns 
reportatges, curts o pel·lícules a la terrassa de Les Mates (les 
vostres propostes seran ben rebudes): 

• Die 4  Revolution_Energy Autonomy de Carl A. Fechner 
• Nòmades del vent 
• Oligopoly 2. El imperio eléctrico contra todos 
• Zeitgeist3. Mowing forward 
• El circo de las mariposas                  *Dates i horari per concretar 
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