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ACTIVITATS 2010

•

Presentació del projecte VIU EL RIU
El dia 29 de gener es va presentar amb una xerrada, a càrrec
de Juan Ruiz i Àngel Bereje, l’estudi socio-ambiental del
projecte VIU EL RIU al Casal Jove del Port de Sagunt. També es
va inaugurar l’exposició sobre el Palància amb fotos del nostre
fotògraf collaborador: Pere de Prada. Esta exposició també a
anat a Gilet i Estivella durant l’any.

•

Setmana de l’arbre
30 de gener - Plantacions de carrasques i espècies arbustives
en la muntanya de Romeu.
31 de gener - Dia de l´Arbre al riu Palància, organitzat per
l´Ajuntament de Sagunt, el Centre d´estudis del Camp de
Morvedre i Acció Ecologista Agró, i en el que collaboren moltes
altres entitats. En menys de dos hores, unes 200 persones
plantaren al voltant de 150 arbres, la majoria oms negres.

•

Setmana de les Zones Humides i Dia del Soci
El 3 de febrer es va inaugurar la setmana d’activitats amb un
xerrada de la nova directora del Centre Espanyol d’Humedals de
Gandia, Mª José Viñals, al Centre Cívic del Port de Sagunt.
El dia 5 de febrer es va inaugurar l’exposició de fotos de Pere
de Prada sobre la marjal d’Almenara.
El diumenge 6 febrer a la Casa Penya feren una plantació de
lledoners, oms negres i salzes dins del nostre espai marjalenc
en custòdia. Després el nostre president, Enric Amer, va
encapçalar un passeig guiat per les lagunes de la turbera. Acció
Ecologista-Agró celebrava així el seu Dia del Soci

•

Taller sobre residus urbans i reciclatge
22 de febrer al Casal Jove del Port de Sagunt. Els voluntaris de
AE-Agró el van organitzar, i participaren uns 20 joves que van
aprendre a separar i usar els residus per alguna cosa més útil
que omplir el contenidor del fem.
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Anellament amb caixes-niu
Durant l’hivern s’ha marcar amb GPS la posició exacta de les
caixes-niu que va collocar fa uns messos la Colla Verda dins de
la pinada del Romeu. La idea és tenir controlats els possibles
nius i anellar els pollets de passeriformes a mitjans del mes de
maig.

•

La Vall de Segó com ara, sempre!
Abril - El disseny de la línia d’alta velocitat (AVE) que unirà
València i Barcelona inclou un talús per elevar les vies més de 3
metres sobre el terreny. Les pedres necessàries per la seua
construcció, al pas per la nostra comarca, es volen extraure
d’una pedrera que s’obriria a la muntanya del Codoval.
Institucions i ciutadans van constituir la plataforma cívica “La
Vall de Segó comara, sempre!”. Acció Ecologista-Agró del Camp
de Morvedre també va donar suport a la plataforma i acudí a
les movilitzacions per impedir que aquesta muntanya tan
estimada a la nostra comarca es transforme en un nou cràter.

•

Mobilitat sostenible: Dia de la Bici
El 9 de Maig la plataforma ciutadana “Morvedre en Bici” de la
que forma part AE-Agró, conjuntament amb l’ajuntament de
Sagunt van organitzar esta festa en la que van participar vora
de 500 persones. Morvedre en Bici treballa per la millora de les
condicions de seguretat, salut i sostenibilitat dels usuaris de la
bicicleta al Camp de Morvedre.

•

Clean up the med

16 de maig - AE-Agró va participar en la campanya anual de
neteja de les platges del Mediterrani. En aquesta ocasió: Neteja
de la platja de la Llosa.
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Fira d’Associacions al Port de Sagunt
28/29 de maig – Vam participar a la Fira d’Associacions que es
va celebrar en el Port de Sagunt el 28 i 29 de maig i que es va
dedicar a la biodiversitat. Nosaltres teníem un stand amb totes
la nostres exposicions (Viu el Riu, Marjal d’Almenara, la Mar).

•

Dia de les Escoles en Valencià
El dissabte 5 de juny a Estivella. Acció Ecologista-Agró del
Camp de Morvedre ha estat present a la trobada com cada any,
oferint informació sobre les nostres activitats i campanyes. Els
més menuts van poder gaudir d’una tarda fent i pintat animals
en paper.

•

Dia Mundial del Medi Ambient
5 de juny - Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient,
vàrem destacar la delicada situció del molinet (Silene
Cambessedesii), una planta catalogada com “en perill
d’extinció” pel Catàleg de Flora Amenaçada de la CV. Les
últimes poblacions de molinet a la península ibérica es troben
en les platges del sud de Castelló. Membres de AE-Agró han
corroborat que aquest any el molinet ha desaparegut en
Moncofa i la microreserva ha sigut, en gran part, engolida pel
mar. A la platja d’Almenara tan sol hem trobat un grupet de
menys de 50 exemplars en un rodal d’uns pocs metres quadrats
i un lluitador exemplar aïllat.

•

Fira del Centre d’Educació Ambiental al Marjal dels
Moros.
El diumenge 13 de juny es va celebrar la Jornada de Portes
Obertes al Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEACV). Aquest acte va servir com a cloenda de la
celebració dels 10 anys de funcionament del centre. Com era
una ocasió especial, es van convocar diferents entitats i
associacions per montar parades al jardí. AEAgró va compartir
l’espai amb el Tancat de la Pipa i Valencia en bici.
L’atracció principal del matí va a ser la solta de 50 exemplars
de tortuga d’estany (Emys orbicularis) en les zones inundades
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de la marjal dels Moros, a càrrec dels membres d’AE-Agró. Els
nens van gaudir tocant estos animals amenaçats per la tortuga
de Florida (Trachemys scripta), i després van tenir un conta
contes i diferents animacions infantils.
•

Acord amb AUMAR per a disminuir la contaminació
lumínica del peatge de Sagunt
El peatge de Sagunt de l’autopista AP-7, gestionada per
l’empresa AUMAR, era un exemple de illuminació exagerada
que va provocar molts comentaris negatius entre la gent de la
vall de Segó. L’excés de lluminositat nocturna afectava als
biorritmes dels animals i plantes en un radi de cent metres al
voltant d’esta installació.
Així, des d’Acció Ecologista-Agró del Camp de Morvedre vàrem
proposar un encontre amb els responsables d’AUMAR per mirar
si es podia fer alguna cosa per canviar-ho. L’empresa va
respondre positivament i va propiciar un encontre entre els
seus tècnics i dos socis nostres que es dediquen a la enginyeria.
El 2 de juny de 2009 es va mesurar el nivell de luminositat al
peatge (foto superior) i l’empresa va arribar al compromís
d’avisar-nos al mes d’octubre per supervisar cóm baixaven les
torres d’illuminació per la revisió anual i apagaven alguns
focos. Així es va fer. Es va tornar a mesurar la llum, i havia
baixat un 20%. Era un inici positiu, però encara quedava molt
per millorar.
Els nostres companys van redactar un informe sobre els
resultats, i deixaven oberta la possibilitat de nous canvis per
arrodonir l’iniciativa. AUMAR va prendre bona nota i,
sortosament, va aplicar noves mesures correctives.
Finalment, el 29 de juny van convidar als enginyers d’AE-Agró a
realitzar una nova medició al peatge (foto inferior). El resultat
ha estat molt satisfactori: una reducció de la luminositat del
50%. Esperem que això no siga una iniciativa aïllada i es puga
aplicar a altres peatges i installacions gegants.
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Maltractament d’animals en festes. El cas del anecs al
Port de Sagunt
Com cada mes d’agost, i a pesar de les denúncies fetes pels
ecologistes i les multes de Conselleria, han tornat a soltar ànecs
al moll per la diversió de uns quants. Per fi la pressió va fer
efecte i les forces de seguretat van aparèixer per posar ordre.
Aquest estiu se ho pensaran dos voltes.

•

Acords de custodia a la Finca de Penya
El 9 de setembre el DOCV va publicar l’aprovació de la Reserva
de Fauna de la Finca de Penya, una iniciativa promoguda per
Acció Ecologista-Agró. Així que des del divendres dia 10 aquest
paratge saguntí, ubicat a la marjal d’Almenara i baix la custòdia
de l’organització ecologista, està protegit amb esta figura
jurídica específica per a espais naturals xicotets en extensió
però amb poblacions excepcionals d’espècies de fauna silvestre.

•

Celebración de la Gerencia pública
El 9 d’Octubre, coordinació junt amb altres entitats locals en la
celebració d'un acte públic reivindicant la titularitat pública del
major jardí del municipi de Sagunt.
La participació anual ronda les 1500 persones.

•

Campanya contra l’aprobació de la caça amb parany
El treball i la pressió feta per AE-Agró, SEO y GECEN van
aconseguir que el Govern del Estat haja interposat un recurs
d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional que ha suspès la
modificació de la llei de caça valenciana que “legalitzava” el
parany.

•

Congrés sobre Societat i Biodiversitat
L’última setmana d’octubre de 2010 diferents membres d’Acció
Ecologista-Agró van tindre el plaer de participar en el congrés
SOCIETAT I BIODIVERSITAT organitzat per la Conselleria de
Medi Ambient. L’objectiu d’estes jornades de treball era posar
en contacte a diferents sectors fonamentals en la conservació
de
la
Biodiversitat:
administracions
públiques,
sector
empresarial i entitats associatives.
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El congrés s’estructurà en tres jornades diferents. La primera
era una sessió de treball pur i dur, en la què s’utilitzaren
diferents metodologies participatives per fomentar línies de
treball comuns entre els tres sectors representats. La segona
fou més relaxada, però també enriquidora. Fou una sessió al
camp on visitàrem el Tancat de la Pipa com a exemple d’un
espai de gran riquesa natural, en el que intervenen diferents
entitats per a la seua gestió: la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, la Conselleria de Medi ambient, SEO/BirdLife i Acció
Ecologista-Agró a més a més de la Universitat de València o el
Politècnic. Després, encantats de fer d’amfitrions, ensenyarem
a tots els participants un trosset de la Marjal d’Almenara: Els
Estanys. Per últim, el tercer dia ens va servir per vore
l’exposició Naturia, que mostrava una rastrera de projectes que
s’estan fent en les nostres terres i que no poguérem visitar. A
Naturia s’exposaven els panells de diferents entitats,
fundacions, associacions, que duen endavant projectes per a la
conservació de la biodiversitat.
•

Manifestació cívica a favor de l’assegador de la Mar
El diumenge 21 de novembre més d’un centenar de ciutadans,
convocats per Acció Ecologista-Agró i Comissions Obreres, es
van concentrar a la Vereda del Mar al seu pas pel port
comercial de Sagunt. El seu objectiu era exigir el lliure accés
per este camí assegador, que des de fa setmanes es troba
tancat per una porta installada per l’Autoritat Portuària.

•

Exposició sobre “La Mar al Camp de Morvedre”
La exposició “La Mar al Camp de Morvedre” del projecte
VOLCAM ha continuat viatjant per la comarca. Es va portar al
Collegi Públic Sanchis Guarner de la Pobla Llarga; a la fira
d’Associacions del Port de Sagunt; a la Casa Guarner de
Benavites; al IES de la Vall de Segó i al Casal Jove del Port de
Sagunt.
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VALORACIÓ FINAL

Entre els aspectes positius podem destacar:
-

La gran quantitat d’activitats i campanyes que s’han dut a
terme este 2010 al Camp de Morvedre.

-

La bona participació ciutadana en bona part de les
activitats. Hem notat una pujada molt significativa de la
participació al llarg de l’any.

Això ens fa pensar que ens consolidem cada dia més como una
associació molt activa amb una capacitat de convocatòria en
creiximent.
Però no hem d’oblidar els trets negatius:
-

No hem aconseguit
número de socis.

augmentar

significativament

el

-

La nostra presència als mitjans de comunicació a baixat,
tot i la gran quantitat d’activitats.

-

El número d’activistes es manté, però seria convenient
que entrara gent jove amb ganes d’implicar-se
activament.

Tot això ens marca un objectiu a assolir molt clar. Hem de continuar
esta marxa d’activitats, però hem d’entendre que cada una de les
accions i campanyes que dugam a terme és una oportunitat per a
crèixer com associació.
Així caldria cuidar els següents aspectes amb cada convocatòria:
-

Dirigir-nos als joves, que és la nostra esperança de futur i
continuitat en la lluita pel medi ambient.

-

No perdre cap ocasió per oferir la possibilitat de fer-se
soci a qualsevol participant. Per tant, portar sempre amb
nosaltres les fulles d’inscripció.

-

A part d’informar als mitjans de comunicació de cada una
de les nostres convocatòries, seria convenient treure
articles més treballats on analitzaríem a fons les
diferentes problemàtiques ambientals a la Comunitat
Valenciana. Per concienciar cal difondre.
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