
> Medi ambient / P3-10 > AUS / P12-13
Les cròniques de Toni Castelló sobre els 
censos d’aus de l’estiu de 2021 i l’hivern 
de 2022 adverteixen, respectivament, 
de la pèrdua d’hàbitats de qualitat i una 
tendència regressiva de les poblacions a 
llarg termini.

> CIÈNCIA CIUTADANA / P14-15
En esta nova secció, Bosco Dies analitza 
i resumeix el darrer mig any d’observa-
cions i registres rellevants d’aus arreple-

gats en la web Birding Albufera. 
> TERRITORI / P16-17
Dediquem les pàgines centrals a Sueca, 
capital de la Ribera Baixa del Xúquer, i 
al valor impagable que la seua extensa 
marjal arrossera té per a la conservació 

de la biodiversitat del parc natural.

> INVESTIGACIÓ / P22-23
Aida Vizcaíno reflexiona sobre el passat i 
el futur de la pesca tradicional a l’es-
tany en una entrevista a propòsit de la 
presentació en la Comunitat de Pesca-
dors del Palmar del llibre Pescar en la 

memòria.

> PATRIMONI / P24-25
Una mirada a la història, els usos 
passats i recents, i les expectatives de 
futur de la Casa de la Demanà, l’edifici 
emblema del Saler, a propòsit de la seua 
compra imminent per part de l’Ajunta-
ment de València.

El futur de l’Albufera passa 
per la mar

La destrucció dels fons marins, la 
contaminació, la pèrdua i desestabilit-
zació de les aportacions de sediments, 
les alteracions causades pel creixement 
del port de València i el trànsit marítim 
comercial, i l’avanç de la intrusió sali-
na, amenacen el litoral de l’Albufera. 
D’ací ve que, des de diversos sectors, 
no sols el conservacionista, s’insistisca 
cada vegada més que l’Albufera tam-
bé és la mar. Uns reivindiquen la im-
portància del seu bon estat ambiental 
per a l’equilibri de tot el sistema. Uns 
altres posen el focus en el valor social 
i econòmic de la costa, les platges. En 
qualsevol cas, la protecció d’este valu-
ós aiguamoll internacional passa per la 
recuperació de la seua àrea marina.

La Xarxa Natura 2000 europea de-
termina com a zona marina protegida 
una franja d’uns tres quilòmetres d’am-
plària que s’estén en paral·lel a la cos-
ta, sobre la plataforma continental, en-
tre la desembocadura del Túria i el cap 
de Cullera. El bon estat del parc natural 
depén de la interconnexió necessària 
de tots els seus diferents ambients, des 
de l’arrossar fins a la mar passant per 
l’estany i la restinga litoral. I d’este bon 
estat i de la diversitat biològica que a 
ell s’associa depén alhora el manteni-
ment d’activitats econòmiques com la 
pesca i el turisme.

En este nou número de L’Amfibi, di-
versos experts exposen els seus argu-
ments sobre les implicacions que la 
conservació de l’àrea marina de l’Albu-
fera té sobre el conjunt del parc natural 
i el territori. Com suggereix l’economis-
ta Lluís Miret Pastor, en llocs com este, 
sotmesos a una gran pressió econòmi-
ca i social, el compromís ambiental, es-
pecialment el dels qui més exerceixen 
esta pressió, ha de ser igualment sòlid 
i decidit.

Continua en p. 3

«El bon estat del 
parc natural depén 
de la interconnexió 

necessària de tots els 
seus diferents ambients, 
des de l’arrossar fins 

a la mar»

Foto: Víctor París.
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> OPINIÓ

> EDITORIAL

A l’estiu de 2019, quan presentàrem 
el primer número de L’Amfibi en l’al-
queria de la Fotja Blanca, seu de l’ofi-
cina de gestió tècnica del Parc Natural 
de l’Albufera, ja avançàvem la idea que 
el periòdic, escrit en valencià, imprès 
en paper premsa i dirigit en part a un 
públic poc familiaritzat amb Internet, 
disposara d’una pàgina web. Internet 
permet un tractament més immediat 
de la informació, el seu arxiu mitjan-
çant seccions, temàtiques i etiquetes, 
i la incorporació d’una mena de con-
tinguts i recursos que, per descomp-
tat, no caben en 32 pàgines.

Així que, a partir del número 4, este 
és l’objectiu, dotar al projecte de nous 

instruments de divulgació, comunica-
ció i debat productiu, incloent esta ver-
sió en línia en la qual, a més, els con-
tinguts estan disponibles també en 
castellà, tant en format web com en 
una adaptació en PDF. I anem xano-xa-
no, confiant que ningú, nosaltres els 
primers, es faça massa il·lusions; con-
siderant per principi les limitacions 
d’una entitat com la Fundació Assut. 
En esta classe de xicotetes organitza-
cions privades i lliures, en les quals 
tots fem de tot, el temps per a escriure 
un reportatge o una col·laboració s’es-
fuma moltes vegades en el mostreig 
d’un camp, la dinamització d’un taller 
d’agroecologia, la redacció d’un pro-

jecte o l’atenció a un grup d’universi-
taris o escolars.

En qualsevol cas, els objectius són 
els mateixos des del principi; comen-
çant per un que és fonamental: oferir a 
les persones, organitzacions i adminis-
tracions que realitzen una labor cons-
tructiva a favor de l’Albufera una eina 
de comunicació i de divulgació del seu 
treball. Com ja s’ha dit en alguna oca-
sió, es tracta de donar a conéixer la re-
alitat d’este aiguamoll d’importància 
internacional i fomentar el compromís 
de tots en la seua recuperació i conser-
vació. Als qui contribuïu —i, especial-
ment, als qui ho fareu a partir d’ara—, 
gràcies!

Fa més de vint anys que l’Albufera i la 
seua part marina van ser protegides a 
escala internacional per la importància 
de les seues praderies submarines, llits 
arenosos, platges i dunes, que, a més 
del seu valor intrínsec ambiental, són 
fonamentals per a la mateixa sosteni-
bilitat del litoral i de l’economia local. 

En virtut de la magnitud de la seua 
importància, la legislació europea, es-
tatal i autonòmica obliga a vetlar per 
la conservació i millora d’estos hàbi-
tats tan importants ambiental i social-
ment. Així, existeix una fèrria obliga-
ció d’avaluar minuciosament l’impacte 
i els riscos ambientals en tots els pro-
jectes que es desenvolupen dins i en 
el seu entorn directe. És a dir, mesurar 
bé els nostres actes per a no lamentar 
danys. Una cosa intrínseca de l’ADN va-
lencià: des de fa segles en diem «tin-
dre trellat». 

No obstant això, el projecte de la fa-
raònica ampliació del port, en la seua 
avaluació i declaració d’impacte ambi-
ental de 2007, en la qual no avalua l’im-
pacte i els riscos sobre els valors ambi-
entals, conclou que «(…) es considera 
que la nova Ampliació, amb la configu-
ració final triada, no tindrà repercussi-
ons sobre el Parc Natural de l’Albufera, 

més enllà de les que hagueren pogut 
produir-se per obres anteriors del Port». 

La realitat és obstinada, i no fa falta ser 
molt espavilat per a observar que l’im-
pacte sobre el litoral ha sigut notable. 
Passa especialment amb els forts tem-
porals hivernals —curiosament, això no 
s’ha contemplat en els informes, que 
conclouen que, efectivament, no hi ha 
hagut impacte d’esta ampliació sobre 
les platges—. Tampoc no es van avaluar 
els efectes del dic nord sobre la manera 
en què els temporals impacten sobre les 
platges, en un escenari de canvi climà-
tic que està provocant que estos siguen 
cada vegada més recurrents i agressius. 
Però n’hi ha molt més.

També està augmentant la intrusió 
marina, que porta a alguns arrossars 
pròxims al litoral al fet que el seu cultiu 
no resulte econòmicament viable. Així 
mateix, es posa en risc la fauna i flora 
de la llacuna, inclosa la pesca, si algun 
d’estos temporals causara una entrada 
d’aigua massiva de mar. La salinització 
d’arrossars i llacuna, fins i tot parcial, 
tindria un impacte econòmic descomu-
nal sobre la viabilitat del cultiu d’arròs 
i la pesca, les dues principals identitats 
socials, culturals i econòmiques de l’ai-
guamoll. Està deixant l’ampliació un li-

toral desemparat davant els pernicio-
sos i àmpliament reconeguts efectes 
del canvi climàtic?

Quan mamprenem qualsevol tipus de 
reformes i obres a casa, sempre ho fem 
amb les màximes garanties. Ho deixem 
tot ben lligat i no escatimem esforços 
perquè el més mínim desperfecte siga 
detectat i resolt. Com a valencians, ac-
tualment ens trobem en la major refor-
ma de la nostra regió en dècades, una 
reforma que ens està posant la ciutat i 
l’Albufera potes enlaire. 

És moment de parar, avaluar, mesu-
rar, revisar i fins i tot revertir danys de-
mostrats. Si ens cau la casa a trossos, 
no és millor parar per a avaluar danys 
i orígens de problemes, abans de se-
guir avant cegament perseguint acabar 
l’obra, sense estar pendents de les se-
ues conseqüències? Continuarem sen-
se exigir i disposar d’unes garanties re-
alistes, i sense ser coneixedors de tots 
els riscos que implica el conjunt de 
l’ampliació sobre la nostra salut, l’eco-
nomia local i sobre l’Albufera, és a dir, 
sobre la nostra identitat? Trellat. La nos-
tra casa, l’Albufera, ho mereix.

PABLO VERA

Trellat

«L’Amfibi» en línia

Edita Col·laboren

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA
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Fa uns mesos, en el marc del projec-
te europeu Interreg Tune Up, investiga-
dors en diferents matèries relatives a 
l’àrea marina de l’Albufera posaven en 
comú en una trobada virtual les moti-
vacions, els resultats i les reflexions so-
bre el seu treball. A partir de les visi-
ons parcials de cadascú, es tractava de 
mostrar esta realitat en conjunt, definir 
l’escenari sobre el qual enfocar els ob-
jectius d’este projecte. Millorar les po-
lítiques de gestió en les àrees marines 
protegides del Mediterrani, aconseguir 
el necessari equilibri entre la conserva-
ció de la biodiversitat i activitats com la 
pesca, el turisme i els usos recreatius 
en el litoral, era la raó primera.

Convocats per SEO/BirdLife, experts 
en les dinàmiques litorals, en diferents 
àrees de la biologia marina i en «econo-
mia blava», l’estratègia de desenvolu-
pament europea que posa el focus en la 
mar com a nou motor de progrés, van 
coincidir en els seus advertiments so-
bre el procés de degradació que l’àrea 
marina de l’Albufera ha patit als darrers 
vint anys, una situació motivada preci-
sament per la falta d’una visió integra-
da i una avaluació minuciosa de riscos 
i impactes: les alteracions de la dinàmi-
ca litoral —en la direcció dels corrents i 
l’aportació de sediments—, la contami-
nació, la sobreexplotació, els trastorns 
provocats per activitats econòmiques i 
recreatives…

Naturalesa submergida
La Xarxa Natura 2000, la xarxa d’es-

pais naturals protegits per la seua im-
portància per a la conservació de la 
biodiversitat a Europa, inclou entre es-

tos l’Albufera i, com a part inseparable 
d’ella, l’àrea marina immediata. Així és 
per les estretes relacions de dependèn-
cia que es donen entre esta i la part ter-
restre. Entre unes altres raons, va ser 
protegida per albergar praderies de po-
sidònia, una planta marina —no és una 
alga— que, com explica José Tena (ve-
geu l’entrevista en la pàgina 6), gaudia 
fa quaranta anys de bona salut al nostre 
litoral, temps en què este biòleg marí, 
acabat d’obtindre el títol de busseig en 
1983, encara a l’adolescència, hi realitza-
va les primeres immersions.

Per a Tena, els ecosistemes de posi-
dònia, desconeguts, poc valorats i pràc-
ticament desapareguts a la mar de l’Al-

bufera, «són comparables als boscos 
tropicals com l’Amazones». Tal és la capa-
citat d’estes praderies submergides, en-
dèmiques del Mediterrani, com a produc-
tores d’oxigen, retenidores de carboni i 
depuradores de l’aigua de la mar. I tal és, 
per tant, la importància de la recupera-
ció d’un ecosistema com este. La posidò-
nia, a més, proveeix d’hàbitat a moltes 
espècies que, per la seua banda, servei-
xen d’aliment a grans peixos depreda-
dors, tortugues, ratlles i mantes —algu-
nes en perill d’extinció, com la mantelina 
i la manta bisbe—, taurons, dofins…

Juntament amb José Tena, entre els 
tècnics que coincideixen a constatar 
l’empitjorament del litoral de l’Albufe-

ra en este número de L’Amfibi, es troba 
també el veterà Antonio Pradillo, expert 
en peixos i ecosistemes aquàtics. En la 
seua anàlisi (vore pàgina 10), Pradillo 
alerta del sobrecalfament de l’aigua en 
superfície i l’accentuada degradació a la 
zona de la desembocadura del Túria, a 
causa de la contaminació i l’efecte pan-
talla del port de València. Reconeix, mal-
grat tot, el valor dels fons i la riquesa de 
la biodiversitat de l’àrea marina entre Pi-
nedo i el cap de Cullera, i adverteix tam-
bé dels perjudicis creixents causats per 
la pesca esportiva i la falta de regulació.

 
Indicis sobre la superfície 
Mentre uns tracten de convèncer del 

valor d’allò submergit, invisible, fins i 
tot sabent que resulta complicat, uns al-
tres recorren a indicadors més manifes-
tos. Les aus, per exemple, visibles com a 
puntes d’icebergs, constitueixen indicis 
de la situació ambiental, identificadors 
de desordres i amenaces, i coartades ir-
refutables per a la proposta de mesures 
correctores. Els censos estivals que ca-
da any es realitzen al parc natural adver-
teixen que, en el cas de les aus marines, 
les colònies de xatracs, les més impor-
tants del Mediterrani occidental, han 
vist minvar dràsticament els efectius. 
Les raons, sense estar del tot clares, te-
nen a vore sens dubte amb l’escassetat 
d’aliment a la mar.

Com Pradillo, també Pablo Vera, en-
trevistat en este número (pàgina 8), en-
treveu algunes de les possibles causes 
i commina l’administració a prendre-hi 
part. La sobreexplotació derivada de la 
pesca esportiva, on les captures no es-
tan limitades, les anòxies en alguns 
punts del litoral, la reducció dels benefi-
ciosos desguassos de l’Albufera a la mar 
i altres factors estan molt probablement 
darrere del «col·lapse» que, segons Ve-
ra, els xatracs d’albufera i becllargs han 
patit als darrers 15 anys. Per a este biò-
leg, resoldre-hi els problemes passa per 
la gestió integrada de la mar, el litoral i 
la part terrestre.

 
L’economia blava (i no 
matar el recurs)
A la necessària integració de la gestió i 

la política marítimes i costaneres es refe-
reix també Lluís Miret Pastor en una altra 
entrevista (pàgina 9). Este economista, 
expert en pesca, turisme i en les noves 
estratègies de progrés lligades als recur-
sos marins i del litoral, insisteix que, en 
zones tan densament poblades i econò-
micament importants, el «gran repte» 
és com aconseguir que les tres potes 
de l’obligat desenvolupament sosteni-
ble, l’econòmica, la social i l’ambiental, 
s’equilibren perquè la cadira no coixege.

A Europa, i no solament a Europa, 
l’economia de la mar, l’«economia bla-
va», és una de les grans línies estratègi-
ques de creixement, una política en què, 
per força, totes les peces han d’estar 
ben integrades. Per cert, que molts dels 
elements que conformen esta política 
general tenen el seu reflex a l’Albufera: 
la pesca, també la de proximitat; el turis-
me com a motor de desenvolupament 
local; el transport de passatgers i mer-

L’exigència d’una política 
marítima integrada

> MEDI AMBIENT

Una barca de pesca a l’eixida del sol, davant la costa de l’Albufera (foto: Pablo Vera).

Les grans «pardaleres» de gavines, xatracs i baldrigues pescant són cada vegada més difícils 
de vore (foto: SEO/BirdLife).
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caderies… I d’ací ve que, de la conversa 
que vam mantindre amb Miret als peus 
de l’edifici del rellotge del port de Valèn-
cia, destaquem una reflexió fonamental: 
«Els qui depenen econòmicament del 
territori i en trauen profit han d’involu-
crar-se i cuidar-lo. Hem de pensar més 
enllà del curt termini, en no matar el 
recurs». La naturalesa, la biodiversitat, 
és el recurs —la mare de tots els recur-
sos—, i cap empresa s’ha d’escometre 
sense avaluar abans els efectes que po-
guera tindre sobre aquella.

Per a mostra, un botó
A propòsit de la necessària sostenibi-

litat, un dels exemples de l’aprofitament 
creixent de la mar com a recurs a escala 
local el constitueix el turisme de natura-
lesa. La visió de Yanina Maggiotto i Vir-
gilio Beltrán, representants de l’Associa-
ció de Guies de Birding de la Comunitat 
Valenciana i professionals que habitual-
ment fan ús de l’àrea litoral de l’Albufera, 
és reveladora d’esta necessitat d’integra-
ció dels usos a xicoteta escala. I no és 
tant l’ús sinó el «mal ús» el que impacta 
sobre el recurs, en diuen. Les males pràc-
tiques i la falta de regulació en la realit-
zació d’activitats esportives o recreatives 
com la navegació, la pesca esportiva, la 
vela lleugera o el rem «estan impactant 
sobre un ecosistema molt fràgil del bon 
estat del qual depén la conservació de la 
biodiversitat i, en conseqüència, el man-
teniment de la nostra activitat, activitat 
que, no l’oblidem, és també econòmica».

En este sentit, coincideix en part amb 
ells Pedro Villanueva, president de l’Asso-
ciació d’Esports de Lliscament de la Co-
munitat Valenciana, a qui, per al·lusions, 
hem consultat. Mentre Maggiotto i Bel-
trán reproven a més la manca d’equipa-
ments d’ús públic per a l’observació d’aus 
o per al mer gaudiment ordenat de la 

naturalesa, Villanueva adverteix dels pro-
blemes amb què es troben els aficionats 
als esports de vela lleugera precisament 
per «la falta de zones delimitades per a la 
seua pràctica i d’instal·lacions públiques 
on emmagatzemar els aparells i embar-
cacions». Segons diu, són les dificultats 
derivades de la falta de regulació d’usos 

les que provoquen algunes males pràcti-
ques: «En un litoral de 25 quilòmetres, és 
fonamental que hi haja zones on practicar 
estes activitats amb comoditat i de mane-
ra sostenible i respectuosa amb el medi».

VICENT LLORENS

La restinga, la barra d’arena que sepa-
ra l’Albufera de la mar, i que constitueix 
per tant un dels elements definitoris 
d’este sistema litoral, està sotmesa a 
múltiples alteracions que comprome-
ten la seua naturalesa, la seua condició 
de muralla defensiva front a l’embat 
creixent de les aigües i l’amenaça de 
la intrusió salina. D’una banda, a causa 
del canvi climàtic i el calfament global, 
l’augment de la temperatura de l’aigua 
i la consegüent expansió tèrmica deter-
minen una pujada progressiva del nivell 
de la mar. De l’altra, l’increment consta-
tat de la freqüència i l’energia dels tem-
porals n’accentua el poder erosiu.

Més localment, a més, contribueixen 
a l’erosió de la costa la disminució de 
l’arribada de sediments degut sobre-
tot a l’efecte retenidor dels embas-
saments —des de l’Ebre fins al Túria i 
el Xúquer—, els quals bloquegen la 
tradicional aportació al·luvial a la mar 
des dels rius, i l’alteració de la dinà-
mica litoral causada principalment pel 
port de València, un parany en expan-
sió que entorpeix la deriva marina, de 
natural component nord, i obstrueix el 
transport longitudinal d’arenes cap a 
les platges del sud. D’una banda, són 
milions els metres cúbics de sediments 
que no arriben a les desembocadures 
dels rius. De l’altra, el material de depò-

sit que sí que entra en joc no passa de 
la Malva-rosa i les Arenes.

Segons les dades compartides pel pro-
fessor Josep Pardo, catedràtic del Depar-
tament d’Enginyeria Cartogràfica, Geo-
dèsia i Fotogrametria de la UPV, en la I 

Jornada de la Comissió Científica de la 
Junta Rectora del Parc Natural de l’Albu-
fera, celebrada en esta mateixa Universi-
tat a l’inici de l’any, l’erosió de les platges 
es manifesta en una regressió mitjana de 
la línia de costa de 6,9 metres entre 1984 

i 2020. Esta reculada, que arriba a ser de 
72 metres a la platja de l’Arbre del Gos 
(Pinedo), va aplacant-se en l’avanç cap 
al sud, però és també molt palesa entre 
la platja de la Creu i la desembocadura 
de la gola del Pujol, on el litoral ha re-
trocedit 40 i 20 metres, respectivament. 
Sobre este tema, Eulàlia Sanjaume, bona 
coneixedora de les dinàmiques litorals, a 
qui també entrevistem en este número 
de L’Amfibi (pàgina 7), incideix en l’evi-
dent correlació entre la prolongació de la 
dàrsena nord del port, completada entre 
2008 i 2012, i la regressió costanera. Se-
gons la catedràtica de Geografia Física, 
arran de l’ampliació, «l’ombra d’onatge» 
que esta infraestructura projecta cap al 
sud també ha crescut. En conseqüència, 
la major gravetat de l’erosió s’ha traslla-
dat a les platges de la zona més sensible 
de la Devesa.

Davant el problema, ambdós experts 
coincideixen a valorar els bons resultats 
de les grans aportacions artificials d’are-
na de finals de segle i a constatar, no obs-
tant això, la dissipació durant la primera 
dècada de l’actual. En este sentit, per a 
contrarestar la falta d’aportació d’arena 
a causa de la «interrupció del transport 
sedimentari longitudinal que provoca el 
port de València», és clau, en paraules del 
professor Pardo, la «reaportació en mag-
nitud suficient» per a afavorir-ne la soste-
nibilitat al litoral i la restinga de l’Albufera.

V. L.

Fotografia del port de València presa per un membre de la tripulació de l’Expedició 56 de l’Estació Espacial Internacional, el 16 de juny de 2018 
(foto: NASA).

El litoral, en greu regressió

Dunes de la platja de la Malladeta (foto: V. Llorens).
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El projecte europeu Tune Up aborda 
des de 2020 la millora dels mecanismes 
de protecció de la biodiversitat a les zo-
nes marines i costaneres mediterrànies 
mitjançant fórmules de governança en les 
quals participen les administracions, els 
agents econòmics i la societat civil. Entre 
estes àrees pilot, 12 en total, pertanyents 
a Espanya, Itàlia, França, Grècia, Albània, 
Malta, Eslovènia i Montenegro, es troba 
l’Albufera, on, sota la coordinació de SEO/
BirdLife, s’ha desenvolupat un procés par-
ticipatiu que, el passat 30 de juny, tancava 
una primera etapa amb la presentació pú-
blica de l’Acord de l’Àrea Marina. Este do-
cument constitueix el marc de col·labora-
ció entre els diferents agents que, després 
del procés de participació, s’han compro-
mès a avançar en la preservació de l’àrea 
marina de l’Albufera i en el foment d’un 
model de desenvolupament socioeconò-
mic sostenible.

El propòsit és aconseguir objectius co-
muns, bastir ponts entre les parts i insti-
tucionalitzar els processos, aprofitant les 
sinergies i col·laborant al voltant d’una 
estratègia compartida que sorgeix d’es-
te procés previ. Entre gestors locals, re-
gionals i estatals, associacions i altres 
entitats, empreses i organitzacions no go-
vernamentals, més de mig centenar d’en-
titats, segons SEO/BirdLife, s’han sumat a 
este «procés d’elaboració d’un diagnòstic 
i un pla d’acció consensuat per a perfecci-
onar la protecció de l’àrea marina».

Tres eixos d’actuació 
El Pla d’Acció per a l’Àrea Marina de l’Al-

bufera s’articula en tres eixos estratègics 
centrats, respectivament, en el medi am-
bient, el medi socioeconòmic i la gover-
nança. I es concreta en un pla de treball 

que contempla 12 accions i un memoràn-
dum de cooperació subscrit per 20 enti-
tats. En l’execució del pla d’acció, cada en-
titat s’implica de manera voluntària i en la 
mesura de les seues possibilitats.

Anna Valentín, de SEO/BirdLife, explica 
el contingut dels tres eixos citats: «Per a 
l’eix de medi ambient, es treballarà a mi-
llorar el coneixement sobre l’estat de con-
servació de l’àrea marina, a més de millo-
rar la xarxa de seguiment de qualitat de 
l’aigua i sistemes d’alerta, i millorar i fo-
mentar la biodiversitat de l’àrea marina 
i litoral. Es treballarà també per reduir la 
contaminació per plàstics i altres residus».

 Recuperar la competitivitat 
del sector pesquer 
Pel que fa a l’eix relatiu al medi socio-

econòmic, «s’han proposat quatre acci-
ons mitjançant les quals es treballarà per 
a recuperar i posar en valor el patrimo-
ni marítim i pesquer, millorar la compe-
titivitat del sector pesquer i assegurar-ne 
el reemplaçament generacional, així com 
aconseguir un pla d’ús públic que com-
patibilitze usos, activitats i conservació». 
En este mateix eix, segons Valentín, «tam-
bé es desenvoluparan iniciatives de bo-
nes pràctiques d’activitats recreatives i 
esportives que ajuden i fomenten la bio-
diversitat de l’àrea marina de l’Albufera».  
Finalment, l’eix de governança «aprofun-
deix en la creació d’esta xarxa, de mane-
ra que es generen sinèrgies que ajuden a 
treballar de manera col·laborativa i coor-
dinada i que permeten incorporar els re-
sultats obtinguts en este projecte a les 
normes de gestió de l’espai RN2000». En-
tre els objectius de governança, es con-
templa també «la creació d’un centre d’in-
formació digital de l’àrea marina».

Experiències compartides
Per a la gestió integrada a totes les 

àrees pilot, inclosa la zona marina prote-
gida de l’Albufera, s’han seguit proces-
sos similars de participació i s’ha posat 
en marxa l’eina coordinada de gover-
nança basada en experiències anteriors, 
com són els contractes d’aiguamolls de-
senvolupats en el projecte Wetnet i els 
contractes fluvials.

Anna Valentín explica que «estos con-
tractes són acords voluntaris en els quals, 

mitjançant amplis processos participa-
tius, els subscriptors es comprometen a 
integrar la conservació dins de les seues 
activitats ordinàries». A escala de xarxa 
internacional, el projecte Tune Up aspira 
a intercanviar bones pràctiques i difondre 
eines de governança i metodologies per 
a la gestió integrada de les àrees marines 
protegides del Mediterrani.

V. L.

Governança a favor de 
la biodiversitat marina

Dofins mulars davant la platja del Perellonet (foto: Fran Muñoz, Horizonte Aleta, Xaloc).

Participants en el taller de dinamització celebrat el passat 30 de juny.

Projecte Tune Up

> MEDI AMBIENT

La governança i la gestió integrada de l’Albufera i 
la seua área marina, vista per Figas Galiana.
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—Quin s l’interès de la zona litoral de 
l’Albufera?
—A la zona submergida no li hem donat 
el valor que té. Les comunitats marines 
bentòniques, com les praderies de po-
sidònia, són part del gran ecosistema 
litoral. Van existir fa 40 anys, però a pe-
nes en queda rastre. La pervivència del 
cordó dunar i el bosc litoral passa per la 
presència i la recuperació d’estes comu-
nitats que els protegisquen de l’onatge 
i els grans temporals. Va ser una pena 
que, al seu moment, en la declaració del 
parc natural, no poguera contemplar-se 
la protecció de l’àrea marina.

—Què resta d’aquell ecosistema?
—Aquelles praderies han sigut subs-
tituïdes per la seua pitjor versió, una 
tanatocenosi a penes constituïda pels 
rizomes de les antigues extensions de 
Posidonia oceanica; una acumulació de 
restes que, no obstant això, poden arri-
bar a cobrir-se per comunitats precoral-
lígenes o coral·lígenes el valor ecològic 
de les quals, a causa de la biodiversitat 
que alberguen, és molt alt.

—Què més se sap d’estos fons?
—Són molt interessants les comunitats 
d’arenes fines, riques en invertebrats i 
aliment per als peixos. Estos fons, du-
rant el dia, semblen deserts, però a la 
nit es mostren pletòrics de vida, replets 
d’invertebrats que aprofiten la foscor 
per a eixir i que són aliment i reclam 
per a moltíssimes espècies de peixos. 
A més, hi ha formacions de Sabellaria 
alveolata, el cuc de panal, que fan que, 
en un fons d’arena, la biodiversitat es 
dispare. També tenim taques relictes de 
posidònia que, encara que molt disper-
ses i laxes, són importants reservoris de 
vida. Els fons marins de la zona LIC de 
l’Albufera són els grans oblidats i comp-
ten amb moltíssimes comunitats encara 
per descobrir i divulgar.

—Hi ha eixe interès pel descobriment?
—Els qui treballem en biologia marina 
ens enfrontem a la dificultat de defen-
dre el valor d’allò que no es veu que no 
es veu. Esta tasca és més fàcil al bosc 
de la Devesa que no al fons de la mar. 
Quan parlem dels ecosistemes marins, 
la major part de la ciutadania no els ha 

vist, no els coneix i, per tant, ningú no fa 
excessiva força. La gent hauria de conéi-
xer el que alberguen estos fons, prendre 
consciència del valor de les formacions 
coral·lígenes, per exemple. Convide als 
qui venen a estes platges a portar-se 
unes aletes i unes ulleres i fer una volta. 
Es pot gaudir molt també en esta zona.

—Fins i tot es pot gaudir del que apareix 
a la mateixa platja.
—Les clàssiques boles de restes de rizo-
ma de posidònia, closques de sépia, ous 
de ratlla i tauró, meduses, algues, crus-
tacis... Els cúmuls de posidònia i una 
altra biomassa són una meravella. La 
diversitat d’algues que apareixen és in-
dici de la gran riquesa submarina. És un 
absurd enviar excavadores a retirar-les, 
perquè estes restes tenen un efecte de 
captació de grans d’arena que ajuden 

a conservar les platges. La retirada de 
fem, de plàstics, hauria de ser selectiva. 
Els usuaris hem d’aprendre a no exigir 
estes neteges de platja indiscriminades, 
igual que no demanem que s’agrane el 
bosc de pinotxa.

—Com conscienciar d’allò que no 
s’aprecia a simple vista?
—Els científics hem de posar-nos les pi-
les i entendre la importància de comu-
nicar i divulgar el que sabem. A més, és 
clau acostar el coneixement de la mar 
mitjançant la formació reglada. Arriben 
alumnes a estudiar Ciències de la Mar 
als qui ningú no els havia parlat dels 
ecosistemes de Posidonia oceanica, per-
fectament comparables als boscos tro-
picals, amb una capacitat de producció 
d’oxigen brutal. La mateixa platja és una 
aula de naturalesa on ensenyar multitud 
d’aspectes presents en els currículums 
de Secundària i Batxillerat. 

—Quins factors s’associen a la degrada-
ció de l’àrea marina?
—A la zona de l’Albufera, el canvi hidro-
dinàmic que suposen les infraestructu-
res construïdes a la costa, com el port 
de València, i la contaminació en  són 
les causes principals. Ací no existeix la 
pressió de la pesca.

—Com podria recuperar-se?
—El primer és avaluar l’estat actual dels 
ecosistemes bentònics de la zona LIC, 
que no es coneix, fer-ne un bon carto-
grafiat i, després, aplicar mesures de 
conservació adequades. S’hi es detec-
ten taques de posidònia encara vives, 
caldria cartografiar-les, protegir-les i es-
tudiar-ne l’evolució. Es realitzen estudis i 
campanyes puntuals, com el seguiment 
de les comunitats bentòniques de la zo-
na LIC que encetem ara al juliol, però 
això són tiretes. Ací el que hi ha és una 
malaltia greu que precisa una cura inte-
gral, un pla de gestió a llarg termini.

—I plantejar ampliar la zona protegida?
—El meu plantejament és que la zona 
LIC es poguera integrar al parc natural. 
Que el parc incloguera tot el que té a vo-
re amb l’estabilitat del sistema, des de 
la mar, a partir dels 30 metres de pro-
funditat, fins als límits terrestres actuals. 
Parlem d’un tot, d’un conjunt d’interre-
lacions.

—Com es percep als fons marins esta 
interrelació?
—Hi ha moltes espècies, com les llisses, 
que no són comunes en altres zones on 
no arriben aigües dolces. Entre els in-
vertebrats, veiem moltes espècies molt 
tolerants a canvis de salinitat que donen 
riquesa a l’àrea. Estem en una frontera 
entre un sistema d’aigua dolça i un altre 
d’aigua marina on es produeix una ex-
plosió de formes de vida i en el qual hi 
ha molt per investigar.

—I els efectes del canvi climàtic?
—Hi ha un desequilibri dels ecosiste-
mes marins a causa de l’increment de 
la temperatura superficial de la mar. I 
es produeixen temporals més agressius 
que accentuen el problema de l’erosió al 
litoral. A més, la capacitat amortidora de 
l’onatge que tenien les praderies de po-
sidònia i altres formacions bentòniques 
ha desaparegut amb elles.

—L’opció de recórrer a esculls artificials 
per a frenar l’onatge beneficiaria a les 
comunitats associades als fons marins?
—S’està avançant molt sobre tipolo-
gies de formigó ecològic que poden 
incrementar de manera ràpida la bio-
diversitat i són grans captadors de car-
boni. Gràcies a estos nous materials 
i amb estudis seriosos sobre la seua 
resposta front els corrents, es podria 
aconseguir una major protecció dels 
fons d’arena i de les platges. Caldria 
un pla d’acció.

V. L.

José Tena
«L’àrea marina pateix una  
malaltia greu que precisa una cura 
integral, un pla a llarg termini»
José Tena, doctor en Biologia Marina i director de l’Institut en Investigació i Medi Ambient de la 
Universitat Catòlica de València (IMEDMAR-UCV), lamenta la desaparició de la praderia de posi-
dònia que va vore al litoral de l’Albufera en les seues primeres immersions a principis dels anys 
vuitanta i que esta zona submergida haja sigut «la gran oblidada». Advoca per l’educació, l’estudi 
i la conservació per a protegir el litoral, part fonamental d’un aiguamoll que ha d’entendre’s en tot 
el seu conjunt.

> BIOLOGIA MARINA

«Els usuaris hem 
d’aprendre a no exigir 
estes neteges de platja 
indiscriminades, igual 
que no demanem que 
s’agrane el bosc de 

pinotxa»

«Estem en una frontera 
entre un sistema d’aigua 
dolça i un altre d’aigua 
marina on es produeix 
una explosió de formes 
de vida i en el qual hi 
ha molt per investigar»

l’amfibi
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> LITORAL

Eulàlia Sanjaume
«El creixement del port altera la dinàmica 
marina i accentua l’erosió de les platges»
Va arribar a València de xiqueta, des de Barcelona, en 1960. Dels dies de platja a la Devesa, recorda la vora tendida, interminable, 
el contrari que ara: «Fins que t’arribava l’aigua al genoll, havies de fer… jo què sé els metres!». En 1972, acabant la carrera i amb 
els buldòzers arrasant les dunes abans de detindre’s el procés urbanitzador, continuava venint. Prenia mostres d’arena per a un 
estudi sobre la sedimentologia del litoral de l’Albufera, anticipament de la seua tesi doctoral, en la qual ampliaria la investigació 
a tota la costa valenciana. Orgullosa deixebla del professor Rosselló, sempre lligada a la Universitat, Eulàlia Sanjaume va acabar 
sent la primera dona amb càtedra de la Facultat de Geografia. Les dinàmiques litorals són el seu fort.

—Com ha canviat el litoral?
—Si mires la foto del vol americà de 
1956, veus que llavors hi havia qua-
tre casetes on ara està tot urbanitzat i 
construït. A partir dels anys seixanta, 
la costa comença a considerar-se un 
recurs econòmic del qual cal traure 
profit. Arriba el boom dels promotors 
immobiliaris, els ajuntaments es pugen 
al carro, es destrueixen les dunes per 
a construir passejos, urbanitzacions... 
En el cas de l’Albufera, és sobretot el 
creixement del port de València el que 
altera la dinàmica marina i accentua 
l’erosió de les platges.

—En 2007, en un dictamen a propòsit 
de l’ampliació que anava a escometre el 
port, ja adverties d’això.
—En prolongar-se el dic del port en per-
pendicular a la costa, i pel fet que la 
deriva marina en esta zona es produeix 
longitudinalment de nord a sud, ocorre 
que augmenten els sediments atrapats i 
que l’àrea exposada a este efecte que di-
em «ombra d’onatge» s’engrandeix. En 
conseqüència, l’erosió avança cap a les 
platges de Sueca. L’anàlisi de l’evolució 
de l’estat morfològic de la platja de la 
restinga realitzat per l’equip del profes-
sor Josep Pardo, amb dades entre 1984 
i 2020, ho confirma. L’única zona que no 
té el problema és la més pròxima al cap 
de Cullera, perquè este funciona com a 
retenidor de sediments.

—Té solució esta afecció del port?
—Quan vaig començar a treballar en la 
tesi, entre els anys setanta i vuitanta, als 
Estats Units ja recorrien al dragatge per-
manent, a càrrec dels ports, com a so-
lució a la retenció de sediments que es-
tos provocaven i per a traslladar el que 
s’acumulava en una part a la zona que 
patia l’erosió. Això, encara que siguen 
dragatges periòdics, és una cosa que en 
la Universitat hem reclamat constant-
ment des de fa molt de temps sense que 
de moment se’ns haja fet cas.

—Fins a quin punt són patents els efec-
tes del canvi climàtic?
—Per descomptat, més enllà d’estes alte-
racions locals, hi ha altres factors generals 
d’erosió costanera. Arran del canvi climà-
tic, la temperatura de la mar està creixent, 
i això comporta, degut a este efecte de 
l’expansió tèrmica, que el nivell de la mar 
també puge i la línia de costa retrocedis-

ca. I hi ha una altra causa global que té 
a vore amb això mateix: l’augment de la 
quantitat i la intensitat dels temporals. 
Fins fa poc, els grans temporals no supe-
raven els quatre metres d’ona ni eren tan 
habituals. Amb el Glòria, l’altura de l’ona 
va arribar als vuit metres, i les conseqüèn-
cies són molt més notables.

—Quines solucions hi ha front a l’erosió?
—Qualsevol cosa abans que un espi-
gó. Els espigons traslladen el problema 
a qui ve darrere, a la platja del costat. 
I traslladen també la «solució», entre 
cometes, que és posar més espigons. 
A propòsit d’això, em fa molta por que 
la Direcció de Costes construïsca l’escu-
llera de més de cent metres que té pro-
jectada en la desembocadura de la gola 
del Pujol. Les conseqüències sobre les 
platges del sud del parc natural serien 
desastroses.

—És millor opció la regeneració de plat-
ges? Molts critiquen que l’arena aporta-
da desaparega amb el primer temporal.  
—De regeneracions s’han fet moltes 
i de moltes maneres. Si l’aportació 
del sediment es fa amb arena més fi-
na de la que correspon, esta no resis-

teix l’embat cada vegada major de les 
ones. I, per tant, és tirar els diners a la 
mar. Així que sempre he dit que, per-
què funcione, el diàmetre del gra d’are-
na no ha de ser inferior a dos mil·líme-
tres. Quan preparava la tesi, el gruix 
mitjà de les arenes de tota la costa era 
de 0,29 mil·límetres. Fa uns anys, esta 
mitjana havia descendit fins als 0,11. I 
conste que l’arena de regeneració no 
té per què procedir exclusivament de 
platges o fons marins. També pot fer-ho 
de pedreres.

—Entre l’energia i el sediment, s’esta-
bleix una relació de poder desigual.
—Si n’hi ha molt de sediment i poca 
energia, la platja creix. Si és a l’inrevés, 
ocorre el cas contrari. I això és el que 
passa, que el litoral té dèficit de sedi-
ments. El material que abans transpor-
taven els rius fins a la costa no arriba 
perquè queda retingut als embassa-
ments. L’Ebre, per exemple, té més de 
dos-cents embassaments. Este efecte, 
molt preocupant, també es dóna al Tú-
ria, el Millars, el Xúquer... Per això cal-
dria valorar les opcions de recuperar 
estos sediments i retornar-los al siste-
ma litoral.

—Hi ha qui proposa la instal·lació d’es-
culls artificials.
—A conseqüència de l’erosió, el pendent 
de les platges s’ha accentuat. I això, al-
hora, incrementa l’erosió. Abans, les 
platges de la Devesa eren dissipatives. 
El pendent era tan suau que les ones 
trencaven molt lluny. Ara, les ones tren-
quen a la mateixa vora i la mar s’emporta 
molta arena que, a causa de les trampes 
sedimentàries, no es reposa. Els esculls 
i altres solucions artificials ajuden a es-
morteir l’energia de les ones.

—Estes intervencions, no causen un im-
pacte al medi?
—La valoració d’impacte ambiental ha 
de fer-se sempre. Però, si no arriben 
sediments de manera natural, cal in-
tentar que ho facen de manera artificial. 
L’adopció d’estes mesures correctores 
requereix anàlisis prèvies. El primer 
que caldria fer en vistes a proposar so-
lucions és una batimetria de les costes 
d’arena, mesurar la variació de la fondà-
ria cada 20 centímetres fins arribar a un 
calat d’uns dos metres i mig.

—Se salvaran el litoral i l’Albufera de la 
intrusió marina? 
—La salinització del sistema seria un 
desastre. Cal fer tot el possible per pre-
servar-lo de les amenaces i revertir els 
danys. És sorprenent la poca conscièn-
cia que tenim a València sobre el valor 
de l’Albufera, sobre el privilegi que 
suposa per moltes raons poder tindre 
i mantindre un aiguamoll litoral com 
este a deu minuts de la ciutat. En molts 
altres llocs, el cuidarien com el major 
dels tresors.

V. L.

«Em fa molta por que 
la Direcció de Costes 
construïsca l’espigó 
de més de cent metres 
que té projectat a la 
desembocadura de la 
gola del Pujol. Les 

conseqüències sobre les 
platges del sud del 
parc natural serien 

desastroses»
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—Quina informació ens donen les aus 
sobre l’estat de conservació del medi 
marí?
—Les aus marines són sentinelles de la 
conservació de la mar. Cada grup d’es-
pècies té uns requeriments diferents, 
tant pel que fa a l’aliment com als llocs 
d’alimentació. La major o menor pre-
sència en les zones habituals ens dóna 
pistes sobre la qualitat d’estos ambients 
i el valor de la seua biodiversitat. Per 
exemple, l’aparició en grups de pesca 
d’aus que s’alimenten de xicotets peixos 
al litoral, com la mongeta, la corba mari-
na emplomallada i la gavina capblanca, 
ens informa sobre l’abundància d’estos 
peixos i sobre l’èxit de l’alimentació 
d’estes aus. Els xatracs i els mascarells 
depenen tant de la presència d’uns certs 
peixos mitjans com de la de tonyines i 
altres grans predadors marins, com els 
dofins, els quals espenten estos peixos 
a la superfície.

—Quin és l’estat de conservació de la 
mar en l’àrea de l’Albufera?
—Valorar l’estat de salut d’una espècie 
o un hàbitat requereix d’un seguiment 
a llarg termini. Això és difícil, sobretot 
a la mar, a causa de la falta de mitjans. 
A l’Albufera, comptem amb censos pe-
riòdics d’aus migradores i hivernants 
en els quals participen molts ornitò-
legs. Entre estos censos, el de les aus 
marines nidificants està aportant dades 
cada any des de 1984. De l’anàlisi d’esta 
informació, es desprèn que les poblaci-
ons reproductores de xatracs d’albufera 
i becllargs han patit un col·lapse als dar-
rers 15 anys. Altres aus que s’alimenten 
prop de la vora, com la mongeta i la ga-
vina capblanca, també han decaigut a 
les àrees de cria. Cal aprofundir en les 
causes, però, pel que fa als xatracs, és 
evident que les zones d’alimentació han 
perdut molt del seu valor.

—Quina dependència tenen estes aus 
de la gestió del parc natural?
—La restauració del Racó de l’Olla a 
principis dels anys noranta va suposar 
una fita en la gestió dirigida a la con-
servació dels ocells marins, fins i tot a 
escala internacional. Esta intervenció 

va suposar la creació d’una àrea de ni-
dificació pròxima a la ja existent d’ali-
mentació i, amb això, l’assentament de 
les colònies de xatracs i gavines més 
importants del Mediterrani occidental. 
Però, pel que fa al medi marí, arran de 
la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000 
i del requeriment de protegir els eco-
sistemes de praderies submarines, a 
penes s’han regulat determinades acti-
vitats pesqueres, com l’arrossegament. 
Lamentablement, esta mesura no es va 
acompanyar d’unes altres igualment ne-
cessàries, com la regulació de la pesca 
esportiva i altres activitats recreatives 
que segueixen sense zonificar-se mal-

grat els impactes que causen a les zones 
d’alimentació de les aus marines i a les 
de nidificació del corriol camanegre. La 
conclusió és que, encara que hi haja me-
sures transcendentals, el seu èxit a llarg 
termini es veu compromès si les decisi-
ons de gestió no contemplen els ecosis-
temes marins en la seua integritat.

—Més enllà de la gestió mateixa del 
parc natural, com afecten decisions su-
posadament alienes com l’ampliació del 
port de València?
—Esta és una pregunta clau que degué 
plantejar-se durant l’avaluació d’impacte 
ambiental del projecte d’ampliació. Mal-
grat que llavors ja era obligatori avaluar 
este impacte sobre els hàbitats marins 
i litorals, les administracions van per-
metre a l’Autoritat Portuària de València 
començar les obres sense una valoració 
adequada. Ara veiem que, després de 
la construcció del dic nord, les platges 
i el sistema dunar de l’Albufera patei-
xen una degradació catastròfica. I veiem 
també que, a l’entorn de Pinedo, la falta 
d’oxigen en l’aigua durant gran part de 
l’any provoca la fugida dels peixos i, en 
conseqüència, la desaparició d’una àrea 

clau per a l’alimentació dels xatracs i el 
col·lapse de les seues poblacions.

—De nou es posa de manifest la im-
portància de contemplar la realitat en 
conjunt.
—Efectivament, els ecosistemes han 
de gestionar-se de manera integral i 
han d’avaluar-se totes les pressions i 
amenaces, encara que ocórreguen fora 
dels límits de l’espai natural protegit. La 
continuïtat del projecte d’ampliació del 
port, que suposarà un augment enorme 
del trànsit i fondeig de vaixells, tindrà 
un impacte evident a l’Albufera marina. 
No s’ha avaluat en absolut com això pot 
influir en la gestió de l’espai ni en els 
plans de conservació i recuperació d’es-
pècies amenaçades. 

—T’has referit a l’impacte dels esports 
nàutics i altres activitats recreatives.
—La pràctica de la pesca esportiva i els 
esports nàutics s’ha incrementat, degut 
en part a l’absència d’un marc normatiu 
que regule i permeta compatibilitzar-ne 
la pràctica amb la conservació dels va-
lors naturals. Constantment, veiem pas-
sar motos aquàtiques a tota velocitat i 
a persones fent paddle surf al costat de 
grups d’alimentació d’aus amenaçades, 
causant renous i l’abandó d’estes zones. 
En 2020, al Mareny de Sant Llorenç, en 
una estona, quatre nius de corriol van 
ser destruïts després que un gran grup 
de kitesurfistes acudiren a la platja en 
alçar-se el vent i depositaren els seus 
aparells al costat de les dunes, en una 
zona on no es pot practicar este esport.

—Sembla clau la implicació d’estos i al-
tres usuaris de la mar i les platges. 
—Estes situacions posen de manifest 
que, mentre no hi haja uns criteris de 
gestió integrada de la mar, el litoral i la 
part terrestre, estarem lluny de complir 
els objectius de conservació. Efectiva-
ment, es tracta d’un assumpte complex 
que ha d’afrontar-se amb la participació 
dels usuaris. La compatibilitat és pos-
sible amb una adequada zonificació i 
ordenació, i tal vegada revisant algu-
nes normes actuals que, lluny d’evitar 
conflictes d’usos lúdics i ambientals, els 
afavoreixen. El valor de les platges na-
turals de l’Albufera és incalculable i bé 
mereix l’esforç.

—Convindria ampliar l’àrea marina pro-
tegida?
—Abans que plantejar l’ampliació de 
l’àrea marina protegida, caldria optimit-
zar el seu disseny actual, definir i ordenar 
els objectius i les pràctiques de gestió, les 
activitats… I, per a això, han de tindre’s 
en compte les dades actuals sobre pre-
sència i distribució d’espècies i hàbitats. 
A risc de resultar repetitiu, insistisc que 
la conservació del medi marí en general 
passa necessàriament per una visió inte-
grada dels processos i per desenvolupar 
una adequada ordenació dels usos i dels 
valors naturals que contemple l’espai 
marí i el terrestre en conjunt.

V. L.

Pablo Vera
«La conservació de l’Albufera 
passa per una visió integrada de la 
mar, el litoral i l’àrea terrestre»
L’àrea marina de l’Albufera és clau per a la conservació de diverses espècies d’aus. La baldriga 
balear, per exemple, es troba en perill d’extinció a escala global. I hi ha altres 19 espècies arre-
plegades en la Directiva Aus europea: altres baldrigues, xatracs, gavines... A més, els plans de 
recuperació d’espècies amenaçades en la Comunitat Valenciana, com la gavina corsa, la baldriga 
cendrosa, l’escateret, la corba marina emplomallada i la gavina capblanca, consideren molt im-
portant esta zona. Per a Pablo Vera, tècnic del Servici de Conservació d’Ambients Aquàtics de SAV 
en Devesa-Albufera, amb una experiència d’anys de treball per la conservació de les aus en SEO/
BirdLife, esta àrea i estes espècies són crucials en el mapa de la conservació internacional.

> AUS
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—Com afecta la realitat de l’economia a 
l’Albufera i la seua àrea marina?
—Parlar de l’Albufera, incloent l’àrea 
marina, és parlar d’una zona molt an-
tropitzada, un territori modelat per l’és-
ser humà, determinat per la proximitat 
d’una gran ciutat, d’un gran port co-
mercial, i, per tant, molt condicionada 
per esta pressió socioeconòmica brutal. 
Però, és parlar també d’una joia ambien-
tal, paisatgística i amb un gran potencial 
per al desenvolupament econòmic local.

—La gran ciutat, el gran port, no estan 
alhora determinats per la proximitat de 
l’Albufera i, en general, per les exigèn-
cies i obligacions del desenvolupament 
sostenible?
—Eixe és el gran repte: el desenvolu-
pament sostenible. En estes zones tan 
intensament poblades, tan importants 
econòmicament, s’ha d’aconseguir que 
la gestió ambiental estiga lligada a la 
gestió econòmica i social. En territoris 
tan particulars i valuosos, l’equilibri ha 
d’existir per força. El problema és que, 
en llocs com estos, la pressió econòmi-
ca i social és molt més forta que la vo-
luntat del compromís ambiental.

—Però, molts dels recursos econòmics 
depenen d’un medi ambient ben con-
servat.
—Per això, els qui depenen econòmi-
cament del territori i treuen profit han 
d’involucrar-s’hi i tindre’n cura. Hem de 
pensar més enllà del curt termini, en no 
matar el recurs. Això és més evident en el 
sector primari, en activitats com la pesca; 
però, passa a tots els nivells: amb la in-
dústria, perquè els residus també poden 
afectar la zona marítima, i amb el port, 
per les mateixes raons i per unes altres 
que també perjudiquen l’àrea marina i el 
litoral.

—No matar el recurs…
—Els pescadors ho tenen cada vegada 
més clar i interioritzat, sobretot els més 
joves. Saben que la subsistència de la 

pesca passa per cuidar el medi marí. Es 
creuen cada vegada més que en són els 
garants. I així ha de ser també pel que 
fa a altres sectors econòmics. A més a 
més, la pesca ens ha donat moltes lli-
çons de com els polítics han de tindre 
en compte els agents implicats social i 
econòmicament al territori. L’esforç per-
què la governança siga real i efectiva ha 
de ser una qüestió prioritària.

—S’ha de mantindre viu el recurs; però, 
es tracta també de considerar i compen-
sar els impactes.
—De la mateixa manera que exigim als 
pescadors que siguen respectuosos, 
també els ports comercials i altres sec-
tors han de fer este paper de garants del 

bon estat de la mar. D’una manera con-
seqüent i proporcional al seu lideratge 
econòmic, han de ser igualment líders 
en la conservació i la defensa del medi 
ambient. No hi ha una altra opció.

—No hi ha el perill que això quede en 
simples campanyes d’imatge per part 
d’estos sectors i empreses líders?
—Sempre que parlem d’este tipus de 
responsabilitats i compromisos, se’ns 
venen al cap les pràctiques de llavat de 
cara, èticament reprovables, el famós 
green washing. Per suposat, això s’ha 
d’evitar. Estos sectors, i especialment 
el de la logística i el transport marítims, 
atesa la seua pujança econòmica, han 
de jugar efectivament un paper líder en 
la sostenibilitat. Pel que fa al port de Va-
lència, hauria de liderar el compromís 
social amb la conservació del litoral de 
l’Albufera. Això, com a poc. I, si no ho 
fa, la societat li ho hauria d’exigir. Nin-
gú no pot dir que l’equilibri siga senzill; 
però, aquella vella lluita entre desenvo-
lupament econòmic i conservacionisme 
s’ha de superar d’una vegada per sem-
pre. Eixa dicotomia entre progrés i con-
servació del medi ambient és absoluta-

ment anacrònica. El progrés, o implica 
millores en el nivell de vida o no és pro-
grés, serà una altra cosa, i el nivell de 
vida entre altres coses ve marcat per la 
qualitat i conservació del nostre entorn, 
de l’aire, de l’aigua, del territori… D’altra 
banda, la conservació del medi ambient 
requereix d’uns recursos, d’una consci-
enciació, de ser realment una prioritat i 
això ve quan hi ha progrés.

—La dicotomia a la qual fas al·lusió 
sembla respondre a una simplificació 
interessada.
—No es pot identificar d’una manera im-
mediata els interessos particulars amb 
els interessos econòmics. S’ha d’anar 
més enllà. És cert que existeix tota una 
economia lligada a la conservació, al 
manteniment d’este tresor. A pesar de 
la destrucció patida i les pressions actu-
als, l’Albufera és una perla, amb un po-
tencial econòmic capital en este sentit. 
Conservar i millorar l’Albufera i la seua 
mar pot implicar un augment de la fac-
turació per a qualsevol restaurant d’ací, 
però sobretot implica un augment de la 
qualitat de vida de cadascun dels veïns 
del voltant. Poques ciutats poden presu-
mir de tindre un parc natural a les por-
tes. S’ha de cuidar com un tresor.

—Este tipus de turisme lligat a la con-
servació del medi marí i de la mateixa 
Albufera, fins a quin punt és estratègic?
—L’economia de la mar és un dels camps 
amb més potencial de creixement per als 
pròxims anys. La mar és ignota en gran 
part, les seues potencialitats són enor-
mes. Els crítics diuen que, com que ja 
hem esgotat la terra, ara anem a per la 
mar. En tot cas, esta economia blava o 
estratègia de creixement blau parteix de 
la premissa de l’aprofitament sostenible, 
i és una de les grans línies estratègiques 
mundials, de la Unió Europea i, per tant, 
dels països del Mediterrani. Entre els di-
ferents sectors econòmics que s’hi iden-
tifiquen com a motors d’este creixement, 
hi ha els del comerç marítim, l’energia, la 
mineria, l’aqüicultura, la indústria farma-
cèutica... I, de tota la llista, el turisme cos-
taner és el gran motor. Però este llistat 
deuria fer-nos reflexionar cap a on anem.

—I el creixement del port de València, 
per tant, forma part d’esta estratègia.
—L’ampliació del port ve relacionada 
amb l’aposta pel creixement blau: del 
comerç marítim, del turisme de cre-
uers... És la tendència. Com fer que 
siga sostenible? En els mateixos prin-
cipis de l’economia blava, hi ha una in-
sistència evident en esta sostenibilitat. 
Falta vore com es fa, com es passa de 
les paraules als fets. Torne al mateix: 
els gestors del port de València han de 
ser protagonistes també en este sentit. 
Els interessos socioeconòmics i ambi-
entals van de la mà. La bona salut de 
l’ecosistema és una exigència. No hi ha 
una altra opció. La gestió econòmica, 
social i ambiental de la mar constitueix 
un tot indissociable.

V. L.

Lluís Miret Pastor
«La dicotomia entre progrés 
i conservació del medi ambient 
és absolutament anacrònica»
Fa tres o quatre anys que no escriu, que no treballa en cap novel·la: «Abans que per falta de temps, 
és qüestió d’on tens la ment, de cap a on orientes les energies en cada moment». La ment, el 
temps i les energies li van i li venen de la literatura a la llengua, de la investigació a la docència, de 
l’economia i el turisme a la gestió cultural, de Gandia a València... Lluís Miret Pastor és escriptor 
de novel·la juvenil, economista especialitzat en la pesca i la mar i professor de la Universitat Poli-
tècnica de València, on és també responsable de l’Àrea de Llengües. I ha sigut fins fa ben poc di-
rector dels estudis de Turisme a Gandia i del CEIC Alfons el Vell, el centre d’estudis i investigacions 
comarcal de la Safor. Ens interessa, per a l’ocasió, la seua vessant d’investigador especialitzat en 
la pesca al Mediterrani i de teòric atent a l’economia blava, la línia estratègica de la Unió Europea 
—i de més enllà— que, pel seu gran potencial d’innovació i creixement, confia a la mar i els seus 
recursos el paper principal de nou motor del progrés i el desenvolupament sostenible.

> ECONOMIA
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L’espai marítim del LIC de l’Albufera ha 
sigut totalment menyspreat, pel que fa a 
la seua ecologia, fi ns fa poc, malgrat ser 
un dels escenaris més variats i rics del 
litoral mediterrani espanyol. Recorda al 
Delta de l’Ebre, més xicotet i amb tota la 
biodiversitat ben concentrada. Té zones 
d’arena «neta» que es combinen amb 
altres de sediment més fi  entorn de les 
desembocadures de les goles, on arri-
ben a donar-se condicions estuarines de 
transició entre l’aigua dolça i la salada. 
Hi ha nombroses àrees rocoses a diver-
ses profunditats enmig de la gran exten-
sió arenosa, la qual cosa propicia una 
gran biodiversitat, a més d’un emissa-
ri submarí i un xicotet escull amb Sabe-
laria, el cuc de panal. En defi nitiva, entre 
el límit sud del port de València i el far 
de Cullera, existeix una àrea extremada-
ment diversa i rica, encara que subjecta 
a una pressió antròpica que ha aconse-
guit minimitzar el seu valor de manera 
sorprenent en els últims deu anys i, per 
fi , posar en alerta als gestors del medi 
natural, els qui actualment es plantegen 
delimitar una àrea amb limitació o pro-
hibició de pesca. En qualsevol cas, no 
sembla esta la solució defi nitiva que fre-
ne la tendència, perquè la mar és un es-
pai obert i els factors ambientals també 
hi juguen un paper important.

Les aus com a indicadores 
La situació de la important colònia 

d’aus marines del litoral de l’Albufera, 
amb el seu màxim exponent en la colò-
nia del Racó de l’Olla, és un refl ex de la 
problemàtica actual de l’entorn. Durant 
diverses dècades, hi ha hagut una colò-
nia de diferents espècies de xatracs amb 
una cria nombrosa i regular, èxit depe-
nent de la gran quantitat de sardinetes, 
alatxes i aladrocs que els depredadors 
espentaven cap a la superfície i els servi-
en d’aliment. Estos depredadors eren bà-
sicament oblades, associades a les zones 
rocoses; sorells, palomines blanques, 
golfassos i palomines grans, en les pro-
ximitats de les goles; déntols, verderols, 
aspets i bonítols, en els fons rocosos, i 
bacoretes i melves, amb un caràcter més 
temporal.

No obstant això, la pressió de la pes-
ca comercial i esportiva és tan intensa 
que ha minvat les poblacions de peixos 
depredadors grans fi ns a quasi l’extin-
ció, de manera que actualment a pe-
nes hi ha peixos que espenten les xico-
tetes preses cap a la superfície perquè 
les aus puguen alimentar-se. Espèci-
es com el verderol o la palomina gran 
pràcticament han desaparegut en la 
seua fase adulta durant l’última dèca-
da, i els xicotets peixos més sedentaris 
com l’oblada, el golfàs o el sorell han 
reduït la seua presència de forma ab-
solutament alarmant. Així, les aus de-
penen ara en gran manera dels escòm-

brids de caràcter més pelàgic, com la 
bacoreta i el bonítol —gràcies a la seua 
recuperació pel control de la pesca—. 
Si bé estes espècies es desplacen molt 
ràpidament cap al nord i no són capa-
ces de donar manteniment a una colò-
nia d’aus. Esta primavera, per exemple, 
en abril va haver-hi tonyines i, a pri-
mers de maig, bacoretes, però d’una 
setmana per a una altra estos peixos es 
van desplaçar al Delta de l’Ebre confor-
me l’aigua es va anar calfant en super-
fície. Això suposa una pressió difícil de 
suportar per a les colònies de xatracs, 
justament quan estan criant els pollets.

Una confl uència de 
diverses causes
Però no tot el problema deriva de 

la pressió de la pesca. Més aviat, tot 
apunta a una conjunció de factors. La 
reducció de cabals que fl ueixen al mar 
regularment per les goles durant estos 
últims anys ha pogut provocar la mi-
gració de les sardinetes cap al Delta de 
l’Ebre, un fet al qual també poden ha-
ver contribuït els alts valors de tempe-
ratura —fi ns a 29 graus— de la mar en 
superfície als que s’ha arribat a la zona 

de l’Albufera. Així mateix, en el golf de 
València, l’activitat de les aus sempre 
ha estat lligada a la dels peixos, princi-
palment amb la mar en calma. Però, en 
l’última dècada, hi ha hagut un incre-
ment dels vents de nord-est a les ho-
res més extremes del dia i durant la nit 
en l’època estival, condicions que pro-
voquen l’agitació de la mar i la dismi-
nució de l’activitat dels depredadors en 
esta àrea. Només en la zona d’abric que 
proporciona el port de València es dóna 
esta calma, però, degut precisament a 
este efecte pantalla, es produeixen ací 
forts episodis d’anòxia. A partir de fi -
nals de juliol, la pujada de la tempera-
tura de l’aigua provoca la mort de gran 
quantitat de peixos i la fugida de la res-
ta a zones més oxigenades.

D’altra banda, desconeixem l’afecció 
que poguera tindre l’aportació de les ai-
gües dels cultius de l’arròs i l’emissari 
de Pinedo. Els productes químics proce-
dents de les aigües residuals i dels trac-
taments fi tosanitaris pogueren actuar 
com a disruptors endocrins i elements 
cancerígens i incidir de manera notable 
en els organismes aquàtics, més enca-
ra en els peixos. N’hi ha prou amb donar 

una ullada a la platja després d’un tem-
poral —plena de microplàstics i trossos 
de compostos fosforats greixosos—, o a 
la desembocadura del Túria —repleta de 
tovalloletes del vàter—, per a fer-se  una 
idea de la ingent quantitat de químics 
que arriben a la mar.

La pressió antròpica
La pressió humana a la qual es veu 

sotmesa l’àrea és realment gran, espe-
cialment a la zona més pròxima a Valèn-
cia, on es troben els principals ports es-
portius de la ciutat. Els dissabtes, el dia 
de més activitat lúdica, són centenars de 
vaixells els que fan ús de l’espai. La na-
vegació a vela, la pesca esportiva a ca-
nya i la pesca submarina són les acti-
vitats que més embarcacions aporten. 
Entre setmana, la pesca professional té 
prou rellevància, encara que també hi ha 
una xicoteta pressió de pesca esportiva. 
El problema és que la «fàcil» solució de 
crear una àrea de reserva no disminueix 
la pressió de pesca, sinó que la desvia als 
llocs pròxims que abans no la patien. A 
més, pràctiques com les de la navegació 
a vela i les motos d’aigua poden continu-
ar generant molèsties a la fauna. Per tant, 
no és fàcil donar una solució a un proble-
ma mediambiental d’índole major.

ANTONIO PRADILLO 
CARRASCO
EXPERT EN PEIXOS I ECOSISTEMES 
AQUÀTICS

> ANÀLISI

La mar, tan maltractada 
com desconeguda

Les «pardaleres» de xatracs marquen la presència de peixos depredadors i «pastura» per davall 
de la superfície (foto: A. Pradillo).

Sorell (Caranx rhonchus), un peix de gran im-
portància per a les aus, en ser un xicotet de-
predador resident (foto: A. Pradillo).

El front litoral de l’Albufera té una gran pobla-
ció de mantelina (Gymnura altavela), una es-
pècie protegida (foto: A. Pradillo).

Pescador esportiu amb una sorell (foto: A. P.).
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En un context en el qual queda poc 
de temps per a aconseguir els ob-
jectius de reducció de les emissions 
mundials de carboni i limitar així el 
calfament global, els aiguamolls cons-
titueixen una solució natural afegida 
per a contribuir a la consecució d’este 
vital objectiu. Els aiguamolls són eco-
sistemes d’alt valor ecològic que al-
berguen una gran biodiversitat i que 
ofereixen una àmplia gamma de ser-
veis com a fixació de carboni, dismi-
nució del risc d’inundació o millora de 
la qualitat de l’aigua. No obstant això, 
el 60 per cent dels aiguamolls d’Espa-
nya ha desaparegut o està en mal es-
tat malgrat els beneficis que estos eco-
sistemes aporten al medi ambient i a 
la societat.

Els llacs i aiguamolls ocupen entre el 
4 i el 6 per cent de la superfície terrestre, 
la qual cosa pot induir a pensar que es-
tos ecosistemes poc han de contribuir 
a la mitigació de l’efecte d’hivernacle. 
En canvi, no sols contribueixen a cap-
tar Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH), 
sinó que a més són capaços de retin-
dre grans quantitats de carboni acumu-
lat al llarg de milers o milions d’anys.  
El projecte europeu LIFE Wetlands4Cli-
mate, coordinat per la Fundació Glo-
bal Nature, està treballant per analit-
zar quant carboni és realment capaç 
de retindre un aiguamoll en funció del 
seu estat de conservació i identificar 
quines mesures de gestió són les més 
apropiades en cada cas concret de ma-
nera que s’aconseguisca la màxima 
capacitat d’emmagatzematge. Els ai-
guamolls en bon estat de conservació 
poden ser embornals i reduir la quan-
titat de GEH a l’atmosfera. En canvi, si 
estan alterats, poden convertir-se en 
grans emissors.

Està demostrat que la naturalesa 
juga un paper fonamental en la regu-
lació climàtica. Ecosistemes com els 

boscos i aiguamolls presenten una 
gran capacitat de reduir la concen-
tració de GEH a l’atmosfera. Però el 
temps juga en contra de les solucions 
naturals amb les quals comptem. Els 
canvis en la naturalesa són lents, fins 
i tot posant en pràctica les mesures 
adequades. Per a aconseguir els objec-
tius marcats, la reducció d’emissions 
generades per l’ésser humà és la clau.

 «Escuts front al canvi  
climàtic»
Els treballs de mostreig s’estan rea-

litzant sobre parcel·les pilot situades en 
deu aiguamolls de la Comunitat Valen-
ciana, Castella i Lleó i Castella-la Man-
xa, considerats com a autèntics es-
cuts enfront del canvi climàtic. Entre 
les zones d’estudi, es troben les ma-
llades de l’Albufera, a més de la Mar-
jal de Pego-Oliva, la Marjal dels Mo-
ros i el Prat de Cabanes-Torreblanca. 
En cadascun d’estos espais, s’estan rea-
litzant diferents mesures de gestió de la 

vegetació, el sòl i l’aigua per a vore com 
es comporten els balanços de carboni 
en cada aiguamoll respecte a cadascu-
na de les mesures; entre elles, la sega, 
el pasturatge controlat, el maneig dels 
nivells d’aigua i activitats associades 
al cultiu d’arròs com el fangueig. Amb 
els resultats obtinguts, es publicarà una 
guia de maneig d’aiguamolls costaners 
i d’interior de la Península Ibèrica que 
establisca pautes per a incrementar la 
seua funció d’embornals de carboni, i 
incloga un procediment per a l’acredita-

Treball a la mallada de la Mata del Fang, a la Devesa (foto: FGN).

> MEDI AMBIENT

Els aiguamolls com a 
reductors dels gasos 
d’efecte d’hivernacle

Projecte LIFE Wetlands4Climate

«El 60 per cent dels 
aiguamolls d’Espanya 
ha desaparegut o està 
en mal estat malgrat 

els beneficis que estos 
ecosistemes aporten 

al medi ambient i a la 
societat»

«Els aiguamolls en bon 
estat de conservació 
poden ser embornals i 
reduir la quantitat de 
gasos a l’atmosfera. 
En canvi, si estan 
alterats, poden 

convertir-se en grans 
emissors»

ció de bones pràctiques que puguen ser 
utilitzades en el mercat del carboni per a 
restaurar aiguamolls.

 La mallada de la Mata del 
Fang como a cas d’estudi
A la Comunitat Valenciana, existei-

xen diferents tipus d’ecosistemes: fo-
restals, esteparis, marins, dunars… 
Però, són els ecosistemes aquàtics els 
que ens ocupen en este projecte i més 
concretament les mallades en el cas 
del Parc Natural de l’Albufera. El pro-
jecte LIFE Wetlands4Climate va selec-
cionar este tipus d’aiguamoll com a 
cas d’estudi atesa la importància que 
té la recuperació d’estos hàbitats, des-
apareguts a la major part del litoral. 
Les mallades són depressions interdu-
nars que s’inunden en èpoques de plu-
ges i s’assequen durant l’estiu, generant 
un hàbitat de saladar d’alt valor natural. 
En estes zones, es desenvolupen comu-
nitats botàniques clarament diferenci-
ades de la resta de l’ecosistema dunar, 
adaptades a condicions extremes de sa-
linitat, com els matolls halòfils i les jon-
queres. També la fauna aquàtica és ca-
racterística en estos ecosistemes. És en 
la mallada de la Mata del Fang, situada 
al cor de la Devesa, on Wetlands4Clima-
te desenvolupa les seues accions, estu-
diant la productivitat de les espècies he-
lòfites, així com la fixació de carboni que 
pot produir-se al sòl.

Un projecte europeu
LIFE Wetlands4Climate és un projecte, 

recolzat per la Comissió Europea a tra-
vés de l’instrument financer LIFE i co-
ordinat per la Fundació Global Nature, 
el qual té com a socis l’Agència EFE, la 
Fundació València Clima i Energia i l’Ins-
titut Cavanilles de Biodiversitat i Biolo-
gia Evolutiva de la Universitat de Valèn-
cia.  Este projecte compta també, en la 
primera fase, amb el suport del Minis-
teri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, a través de la Fundación Bi-
odiversidad; l’Agencia Estatal de Investi-
gación del Gobierno de España;  la Con-
selleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica de la Generalitat Valenciana; 
la Regidoria de Conservació d’Àrees Na-
turals i Devesa-Albufera de l’Ajuntament 
de València; l’Ajuntament de Torreblan-
ca, i Naturgy.

ANTONIO GUILLEM
FUNDACIÓ GLOBAL NATURE

«A la mallada de la 
Mata del Fang, ubicada 
al cor de la Devesa, 
s’està estudiant la 
productivitat de les 
espècies helòfites i 
la fixació de carboni 

al sòl»
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El cens estival d’aus aquàtiques de 
l’Albufera en 2021 ha confirmat la pre-
sència de 39 espècies nidificants a l’ai-
guamoll. Este treball es considera fo-
namental per tal d’avaluar els resultats 
de la gestió de l’espai sobre espècies i 
hàbitats, identificar amenaces i, si cal, 
establir mesures de correcció. Les aus 
en són un bon indicador. Un any més, 
un equip format per la Direcció General 
de Medi Natural de la Conselleria d’Agri-
cultura, Desenvolupament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició Ecològica, 
l’Ajuntament de València i SEO/BirdLife, 
que coordina els treballs, ha abordat el 
seguiment de les aus aquàtiques nidifi-
cants a l’Albufera.

 Garses colonials:  
No ens deixem enganyar 
per les xifres
Un dels grups d’avifauna més repre-

sentatius de l’Albufera són les ardeides 
o garses. Estes aus tendeixen a esta-
blir-se en colònies que ocupen espais 
remots i inaccessibles al voltant del 
llac. A la llum de les dades obtingudes 
en 2021, pot dir-se que el nombre de 
garses continua creixent des de 2019. 
No obstant això, estos resultats gene-
rals presenten alguns matisos que cal 
revisar i que revelen un escenari no tan 
esperançador.

En primer lloc, cal dir que els nom-
bres de parelles d’espècies de garses 
catalogades com l’oroval mostren sig-
nes de regressió. L’oroval ha passat de 
456 parelles en 2015 a 121 en 2021. Una 
altra espècie catalogada, l’agró roig, 
mostra alts i baixos: els nombres han 
estat estables en 2020 i 2021 amb 47 i 
49 parelles, respectivament; però, per 
exemple, el complet abandonament del 
nucli colonial més important al 2019 va 
deixar la població amb tan sols 20 pa-
relles eixe any.

Estes dades semblen assenyalar, 
d’una banda, certa fragilitat pel que fa 
a la disponibilitat d’hàbitats adequats 
per a la nidificació d’algunes espècies 
de garses. Un altre factor limitant per a 
les colònies de garses de l’Albufera sem-
bla ser la falta de sincronització entre 
els períodes d’inundació de l’arrossar i 
l’època reproductiva d’estes aus. En al-
tres paraules, el fet que la inundació de 
les parcel·les tinga lloc tardanament al 
mes de juny fa que les garses i moltes 
altres aus troben la marjal seca quan 
han d’alimentar els pollets. Este és un 
factor que amenaça la supervivència de 
les poblacions a llarg termini. 

Una altra garsa que es va mostrar en 
quantitats menors en 2021 va ser l’agró 
blau, el qual va vore reduïda la població 

reproductora a la meitat: de 398 parelles 
en 2020 a 215 en 2021. Les xifres en 2021 
per al martinet de nit, l’esplugabous i la 
garseta blanca van ser estables o lleu-
gerament superiors en comparació amb 
els anys previs.

El fet que ha compensat principalment 
les disminucions descrites per a 2021 va 
ser el creixement de la població nidifi-
cant de picaport. El nombre de parelles 
a 2021 ha superat les 2.600, duplicant el 
tamany de la colònia de 2020. Esta ten-
dència coincideix amb un creixement de 
la població al Mediterrani occidental. La 
marcada flexibilitat del picaport a l’ho-
ra de trobar aliment també podria estar 
darrere d’este increment.

 Ànecs: Les espècies més 
sensibles continuen  
estancades
El paper indicador de les aus aquàti-

ques es fa palès de nou amb les anàti-
des. Els resultats dels censos en 2021 
han confirmat que les espècies d’ànecs 
que necessiten hàbitats amb més qua-
litat, és a dir el sivert, el boix, la tador-
na, la rosseta i el roncadell, troben els 
millors llocs per la nidificació a les zo-
nes de reserva del parc natural: Racó de 
l’Olla, Tancat de la Pipa i Tancat de Mília. 
Els nombres de parelles continuen sent 
molt baixos: sivert, 36; boix, 15; tadorna, 
11; rosseta, 4, i roncadell, 1. Esta situació 
reflecteix la pobra qualitat de l’aigua i 
la falta d’hàbitats adequats per a estes 
espècies, i fa realment difícil que les po-
blacions es recuperen.

El cas del collverd, espècie més flexi-
ble pel que fa a l’hàbitat i l’alimentació, 
confirma en 2021 l’estabilitat observada 

en anys previs, un equilibri que situa la 
població reproductora al voltant de les 
dues mil parelles.

 Lleugera recuperació  
d’algunes aus marines
Juntament amb les garses, les aus 

marines aporten una gran part dels va-
lors ambientals que han fet de l’Albufera 
objecte de diferents figures de protecció 
nacionals i internacionals. A l’àrea de 
reserva del Racó de l’Olla, es troba el 
gros de les colònies, les quals han mos-
trat certa recuperació. No obstant això, 
els nombres encara estan prou lluny 
d’aquells que, fa uns anys, situaren l’Al-
bufera en un lloc destacat en el context 
del Mediterrani occidental pel que fa a 
les aus marines. 

El resultat més destacable de 2021 va 
ser el notable augment de la colònia re-
productora de gavina capnegra, amb un 
màxim històric de 1.379 parelles, més 
del doble que en 2020 i vuit vegades 
més que en 2015. El nombre de parelles 
d’altres aus marines es va mantindre es-
table —en els casos de la gavina vulgar, 
el gavinot mediterrani, el curroc, la mon-
geta i el xatrac elegant— o va mostrar 
lleugers increments —gavina capblan-
ca, gavina corsa, xatrac d’albufera i xa-
trac becllarg—.

Els resultats de 2021 posen de manifest 
la importància que tenen els espais on el 
maneig de l’hàbitat és sensible amb la bi-
odiversitat, i els problemes que compor-
ta la mancança d’àrees d’alimentació en 
èpoques crítiques per a la reproducció. 

 TONI CASTELLÓ

Agró roig a l’estiu, al bell mig d’un camp d’arròs (foto: María Antón).

Parelles per espècie

ESCABUSSONS
Escabussonet - Tachybaptus ruficollis 28
Cabrellot - Podiceps cristatus 22
Escabussó collnegre - Podiceps nigricollis 0

GARSES
Vítol - Botaurus stellaris 0
Baoret - Ixobrychus minutus 80
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax 173
Esplugabous - Bubulcus ibis 1.165
Oroval - Ardeola ralloides 121
Garseta blanca - Egretta garzetta 1.290
Agró blanc - Ardea alba 1
Agró blau - Ardea cinerea 215
Agró roig - Ardea purpurea 49

PICAPORTS
Picaport - Plegadis falcinellus 2.686

FLAMENCS
Flamenc - Phoenicopterus roseus 0

ÀNECS
Tadorna - Tadorna tadorna 11
Ascle - Mareca strepera 0
Collverd - Anas platyrhynchos 2.471
Roncadell - Spatula querquedula 1
Bragat - Spatula clypeata 0
Rosseta - Marmaronetta angustirostris 4
Sivert - Netta rufina 36
Boix - Aythya ferina 15
Roget - Aythya nyroca 0
Ànec capblanc - Oxyura leucocephala 0

RÀL·LIDS
Rascló - Rallus aquaticus +
Polla d’aigua - Gallinula chloropus +
Gall de canyar - Porphyrio porphyrio 95
Fotja comuna - Fulica atra 28
Fotja banyuda - Fulica cristata 0

LIMÍCOLES
Camallonga - Himantopus himantopus 733
Llesna - Recurvirostra avosetta 51
Torlit - Burhinus oedicnemus 0
Carregada - Glareola pratincola 25
Corriolet - Charadrius dubius 33
Corriol camanegre - Charadrius alexandrinus 39
Judia - Vanellus vanellus 0
Siseta blanca - Actitis hypoleucos 0

GAVINES I XATRACS
Gavina capnegra - Larus melanocephalus 1.379
Gavina vulgar - Chroicocephalus ridibundus 930
Gavina capblanca - Chroicocephalus genei 15
Gavina corsa - Ichthyaetus audouinii 20
Gavinot mediterrani - Larus michahellis 3
Curroc - Gelochelidon nilotica 994
Xatrac d’albufera - Sterna hirundo 425
Xatrac becllarg - Thalasseus sandvicensis 1022
Mongeta - Sternula albifrons 58
Fumarell de galta blanca - Chlydonias hybrida 0
Xatrac elegant - Sterna elegans 2

RAPINYAIRES
Arpellot cendrós - Circus pygargus 0
Arpellot de marjal - Circus aeruginosus 3

> AUS

Les aus aquàtiques acusen 
la mancança d’hàbitats de 
qualitat durant l’època de cria

Cens estival 2021
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Gener és una data assenyalada per 
als ornitòlegs amateurs i professionals 
d’arreu del món, ja que és el mes que 
Wetlands International convoca el Cens 
Internacional d’Aus Aquàtiques —Inter-
national Waterbird Census (IWC)— a les 
àrees que són part del Conveni de Ram-
sar de zones humides. L’Albufera és una 
d’estes zones i, per tant, un equip com-
post per tècnics de la Generalitat Valen-
ciana, l’Ajuntament de València i SEO/
BirdLife, entitat coordinadora, realitzen 
regularment el cens d’aus aquàtiques 
hivernants al Parc Natural. 

Este seguiment és determinant per a 
l’avaluació de l’estat de salut  dels ai-
guamolls i el diagnòstic de les amena-
ces. Ajuda a entendre el funcionament 
de les zones humides i, per tant, pot 
dirigir les mesures de protecció i ma-
neig. A més a més, l’escala internacio-
nal d’estos treballs permet l’estudi de 
tendències poblacionals de les aus a un 
nivell geogràficament més ample. Açò 
permet la detecció de variacions com, 
per exemple, les lligades al canvi climà-
tic. El IWC és, sense cap dubte, un dels 
projectes de ciència ciutadana amb més 
èxit i utilitat. 

El total d’aus aquàtiques censades en 
gener de 2022 va ser de 108.366, una 
xifra que es correspon amb 64 espècies 
diferents. Tant la xifra total com els re-
comptes parcials per a cada espècie es 
troben dins del límits de variació obser-
vats als últims set anys, aspecte que de-
nota certa estabilitat en temps recents. 

Entre les espècies que van presentar 
augments numèrics substancials, en 
comparació amb les mateixes dates de 
2021, podem citar el picaport, el sarset, 

el bragat, el sivert, la fotja comuna, la 
gavina vulgar i el gavinot fosc. D’una 
altra banda, entre les espècies els re-
comptes de les quals foren més baixos 
que en 2021, destaquen la corba marina 
grossa i la judia. 

 Tendències regressives a 
llarg termini
Cal recordar que estos increments i 

disminucions es troben dintre dels lí-
mits de la variabilitat trobada al llarg 
del temps, als últims set o vuit anys. 
No obstant això, cal comentar que esta 
aparent estabilitat amaga processos 
crònics que mantenen l’Albufera en un 
carreró de difícil eixida. Si comparem 
estos resultats amb dades històriques 
de recomptes d’aus de fa vint i trenta 
anys, vorem que les tendències per a es-
pècies tradicionalment nombroses són 
clarament regressives. Fem esment, 
per exemple, de l’esplugabous, que va 
mostrar comptatges de més de 2.000 
exemplars fa vint anys i que a hores 
d’ara apenes supera els 500. O el sivert, 
el qual va manifestar una de les xifres 
més elevades dels darrers anys, amb 
5.383 individus, però, que, no obstant 
això, tan sols representen el 50 per cent 
dels nombres que es registraven a les 
darreries dels anys vuitanta. En qualse-
vol cas, interessa constatar que, a ban-
da que algunes espècies estiguen so-
frint més o menys estes disminucions, 
les dades històriques d’aus hivernants 
a l’Albufera estan patint reduccions pro-
gressives. Açò indica que hi ha factors 
operant que impliquen pressions nega-
tives per a la totalitat de la comunitat 
d’aus hivernants de l’Albufera. 

De la mateixa manera que passa a l’es-
tiu, un dels factors de pressió identifi-
cats és la mancança d’hàbitats adequats 
a l’Albufera a l’hivern. Per exemple, l’eu-
tròfia que pateix el llac impossibilita que 
les anàtides troben material vegetal per 
alimentar-s’hi, la qual cosa els obliga a 
buscar menjar a les zones d’arrossars, 
on són més vulnerables. D’una altra 
banda, la marjal no es troba completa-
ment inundada al període hivernal, de-
gut a diverses necessitats i preferències 
de les pràctiques agrícola i cinegètica. 
Lluny d’això, una gran part de la superfí-
cie inundable roman seca. En el moment 
en què es va fer el cens IWC de gener, 
només la meitat d’esta extensió es tro-
bava amb aigua. Esta circumstància és 
un fort factor limitant per l’alimentació 
de garses, gavines i limícoles, i explica-
ria per què la presència d’espècies com 
la judia o la gavina vulgar s’ha reduït 
progressiva i notablement. Cal tindre en 
compte també que la inundació parcial 
de la marjal va associada a una menor 
—fins i tot inexistent— circulació de l’ai-
gua, aspecte que impedeix la renovació 
dels cabals i limita l’existència de recur-
sos alimentaris a l’hivern.

Cal per tant continuar treballant per 
a mitigar estos efectes i afavorir les 
comunitats d’aus aquàtiques hiver-
nants mentre les activitats humanes al 
Parc Natural de l’Albufera tenen lloc. 
Cal, per tant, accions coordinades en-
tre les administracions competents 
en la gestió de l’espai i tots els actors 
que desenvolupen activitats a l’àrea. 

 TONI CASTELLÓ

> AUS

El picaport es troba entre les espècies que van presentar augments numèrics substancials, en 
comparació amb les mateixes dates de 2021 (foto: María Antón).

Dues observadores fent recompte d’aus.

 Dades per espècies  
d’aus aquàtiques

ESCABUSSONS
Escabussonet - Tachybaptus ruficollis 48
Cabrellot - Podiceps cristatus 15
Escabussó collnegre - Podiceps nigricollis 23

CORBES MARINES
Corba marina grossa - Phalacrocorax carbo 860

GARSES
Baoret - Ixobrychus minutus 110
Martinet de nit - Nycticorax nycticorax 216 
Esplugabous - Bubulcus ibis 546
Garseta blanca - Egretta garzetta 4.606
Agró blanc - Ardea alba 284
Agró blau - Ardea cinerea 1.645

PICAPORTS I BECPLANS
Picaport - Plegadis falcinellus 19.686
Becplà - Platalea leucorodia 112 

FLAMENCS
Flamenc - Phoenicopterus roseus 7.381

ÀNECS
Tadorna - Tadorna tadorna 476
Piulo - Mareca penelope 26
Ascle - Mareca strepera 20
Sarset - Anas crecca 6.869 
Collverd - Anas platyrhynchos 11.919
Cua de jonc - Anas acuta 174
Roncadell - Anas querquedula 1
Bragat - Spatula clypeata 8.403
Rosseta – Marmaronetta angustirostris 2
Sivert - Netta rufina 5.383
Boix - Aythya ferina 142
Roget - Aythya nyroca 1
Morell capellut - Aythya fuligula 9

RÀL·LIDS
Rascló - Rallus aquaticus 14
Polla d’aigua - Gallinula chloropus 382
Gall de canyar - Porphyrio porphyrio 97
Fotja comuna - Fulica atra 940 

LIMÍCOLES
Camallonga - Himantopus himantopus 850 
Llesna - Recurvirostra avosetta 51
Corriolet - Charadrius dubius 3
Corriol gros - Charadrius hiaticula 29 
Corriol camanegre - Charadrius alexandrinus 35
Fusell - Pluvialis apricaria 286 
Fusell de mar - Pluvialis squatarola 23
Judia - Vanellus vanellus 1.584 
Siseta blanca - Actitis hypoleucos 4
Territ de tres dits - Calidris alba 40
Territ menut - Calidris minuta 40
Territ comú - Calidris alpina 1.041
Redonell - Calidris pugnax 209
Bequeruda - Gallinago gallinago 283
Siglot becut - Numenius arquata 1
Tètol cuanegre - Limosa limosa 62
Tifort - Tringa totanus 2
Xuït - Tringa erythropus 46
Picarota - Tringa nebularia 71
Xerlovita - Tringa ochropus 23
Xerlovita camagroga - Tringa glareola 1
Siseta blanca - Actitis hypoleucos 4
Territ gros - Calidris canutus 2

GAVINES I XATRACS
Gavina vulgar - Chroicocephaluss ridibundus 26.275
Gavina corsa - Ichthyaetus audouinii 20
Gavinot fosc - Larus fuscus 6.808
Gavinot mediterrani - Larus michahellis 25
Xatrac becllarg - Thalasseus sandvicensis 29

RAPINYAIRES
Àguila pescadora - Pandion haliaetus 3
Arpellot de marjal - Circus aeruginosus 150

El miratge de 
l’estabilitat aparent

Cens d’hivernants 2022

l’amfibi
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2021
Octubre
Un càlid octubre, i sense a penes pre-

cipitacions, es va iniciar amb l’obser-
vació d’un territ pectoral (Calidris me-
lanotos) a Massanassa, espècie que va 
tornar a registrar-se als pocs dies a Sue-
ca: dues aus al tancat de Sabater i Arce. 
Dos exemplars d’ànec capblanc (Oxyura 
leucocephala) es van presentar al Racó 
de l’Olla. Els primers exemplars de cigo-
nya negra (Ciconia nigra) van arribar a 
mitjan mes a les zones habituals del Rà-
fol (Sueca) i van anticipar una presèn-
cia hivernal destacada. El projecte Or-
nit (Nocmig Albufera) va traure a la llum 
el primer registre de titeta de Hudgson 
(Anthus hodgsoni) per a l’Albufera, el 
segon per a la Comunitat Valenciana. Un 
solitari mosquiter de doble ratlla (Phy-
lloscopus inornatus) va ser escoltat a la 
Devesa, única cita anual d’este divagant 
siberià tan esperat.

Novembre
A partir de la segona setmana, va ha-

ver-hi diverses irrupcions d’aire fred i 
nevades avançades a l’interior. No obs-
tant això, el mes va transcórrer amb rela-
tiva normalitat, amb poques observaci-
ons d’aus rares o escasses: les primeres 
grues (Grus grus), a mitjan mes —vis-
tes després menys de l’habitual—; frin-
gíl·lids com el gavatxet (Spinus spinus), 
i cites d’espècies més escasses com el 
pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 
trencapinyols (Coccothraustes coccot-
hraustes) i la merla de pit blanc (Tur-
dus torquatus). Els últims dies del mes 
van donar una de les xifres més eleva-
des de roget (Aythya nyroca) per a l’Al-
bufera, amb vuit aus observades simul-
tàniament.

Desembre
Després del de 2015, este va ser el de-

sembre més càlid des de 1950 i el més 
sec de tot el segle. Potser per això, a pe-
nes s’hi va vore res: una de les poques 
cites locals de cotoliu (Lullula arborea), 
exemplar observat en dunes del Dosser 
de Cullera el dia 10, i un vítol (Botaurus
stellaris) al Tancat de la Pipa. Un agullat
gros (Gavia immer) es va presentar en 
dues ocasions en un litoral que a penes 
va permetre unes poques observacions 

d’ànecs marins com el morell de mar
(Melanitta nigra). A fi nal de mes, es van 
registrar els màxims anuals de baldri-
ga balear (Puffi nus mauretanicus), amb 
fi ns a quatre mil exemplars censats en-
front de la Garrofera. L’últim dia de l’any 
ens va regalar una de les poques cites 
hivernals a l’Albufera de baldriga cen-
drosa (Calonectris diomedea).

2022
Gener
Oratge sec i una mica més fred d’allò 

habitual. La primera setmana, màxim 
hivernal sense precedents de becplà
(Platalea leucorodia), amb un grup de 
112 aus observades a la mata del Fang. 
També, l’única observació hivernal 
de titeta de Richard (Anthus richardi), 
un divagant de Sibèria que s’hi ve re-
gistrant des de 2009. Amb les prime-
res fanguejades, van arribar els grans 
grups de gavines i, entre elles, una au 
de primer hivern de gavina de Delawa-
re (Larus delawarensis), espècie origi-
nària d’Amèrica del Nord de la qual a 
penes hi ha sis observacions prèvies 
a l’Albufera. A més, la primera gavina 
cendrosa (Larus canus) anunciava un 
bon any d’observacions per a l’espè-
cie. Màxims històrics de cigonya negra 
a fi nal de mes, amb 17 aus en arrossars 
de Sueca, i notable presència de pinsà 
mec, amb més d’un centenar d’ocells a 
la Llonga (Sueca).

Febrer
Este mes va allargar la sequera insòli-

ta de l’hivern. Oratge més càlid del què 
és costum per estes dates. Els primers 
dies, les xifres de cauet (Alca torda) van 
ser les més altes de la darrera dècada. 

Les gavines van continuar donant sor-
preses, amb la presència de la gavina 
de Delaware observada al gener, gavina 
cendrosa —almenys sis exemplars—, 
gavinot càspic (Larus cacchinnans) i 
quatre individus de gavinot argentat
(Larus argentatus). La cueta blanca en-
dolada (Motacilla alba yarrellii) va apa-
réixer en nombre destacat, amb un 
mínim de sis ocells vistos a diferents lo-
calitats. Les nits d’Ornit van revelar una 
marcada presència de tord ala-roig (Tur-
dus iliacus), amb desenes d’ocells en 
migració activa sobre la Devesa. Pel que 
fa als limícoles, un tifort de cames gro-
gues (Tringa fl avipes) es va presentar al 
Racó de l’Olla el dia 24 —setè registre 
d’esta espècie americana—, mentre que 
l’esperat tètol cuanegre (Limosa limosa) 
a penes va superar els dos mil exem-
plars en el seu màxim anual.

Març
Un dels mesos més emocionants 

dels darrers anys, degut sens dubte a 
la insòlita inestabilitat de l’oratge. La 
tempesta Cèlia i les depressions poste-
riors van propiciar extraordinàries ca-
litges i van allargar la inestabilitat fi ns 
a la fi  d’abril. Esta peculiar situació va 
coadjuvar a una doble troballa tan in-
esperada com llargament somiada: el 
de la cua-roja diademada (Phoenicurus 
moussieri), dos ocells, dos, que supo-
sen els primers registres per a la Co-
munitat Valenciana. Una altra raresa: 
un corb (Corvus corax) a la Devesa. I 
més cites destacables: 11 exemplars de 
siseta (Tringa stagnatilis), i fi ns a vuit 
individus junts de garsa de mar (Hae-
matopus ostralegus). A més, es va citar 

el picardó (Porzana parva), quatre aus, 
i la picardona (Porzana porzana) en di-
versos indrets. Són de ressenyar tam-
bé els registres de rosseta (Marmaro-
netta angustirostris), amb un grup d’11 
exemplars al Racó de l’Olla, i de ron-
cadell (Spatula querquedula), en xifres 
extraordinàriament altes. Les gravaci-
ons nocturnes a la Devesa van registrar 
el pas de fi ns a 18 exemplars de torlit
(Burhinus oedicnemus).

Abril
El mes es va iniciar i va seguir amb 

la mateixa inestabilitat amb què va aca-
bar febrer i va continuar març, la qual 
cosa va donar lloc a una primavera amb 
rècord històric de pluges. Els arrossars, 
llargament inundats per la pluja, van 
concentrar grans quantitats d’aus. Amb 
tot, els primers dies del mes van portar 
la primera cita per a l’Albufera d’àguila 
imperial ibèrica (Aquila adalberti), amb 
un exemplar immadur desplaçant-se 
cap al nord sobre la Devesa. Les tres es-
pècies de picardones, el picardó, la pi-
cardona i el picardonet (Porzana pusi-
lla), es van vore en diferents llocs; una 
observació aïllada de vítol va supo-
sar l’únic registre primaveral, i un territ
pectoral va visitar a la fi  de mes els ar-
rossars entollats de Sollana.

Maig
En passar la inestabilitat, calma i ca-

lor. Malgrat ser tradicionalment un 
mes vibrant de cites, maig va transcór-
rer sense sobresalts, amb els registres 
habituals de migrants i a penes alguna 
observació puntual ressenyable: un fal-
có d’Eleonora (Falco eleonorae), la pri-
mera setmana; boscarler pintat (Locus-
tella naevia) per partida doble, i una 
tardana gavina cendrosa en arrossars 
de Sollana. La inundació resultant de 
les pluges passades va afavorir la pre-
sència prolongada de limícoles com el 
corriol gros (Charadrius hiaticula), amb 
xifres màximes de 190 aus; el redonell
(Calidris pugnax), fi ns a 90 exemplars, i 
el territ de Temminck (Calidris temmin-
ckii). Set exemplars de picardonet van 
ser gravats en migració nocturna en el 
marc del projecte Ornit.

BOSCO DIES

Extraordinària primavera

Sonograma de titeta de Hodgson (imatge: 
projecte Ornit).

Baldriga cendrosa (foto: Víctor París).

Cigonyes negres (foto: Toni Alcocer).

Gavina de Delaware (foto: Toni Alcocer).

Cua-roja diademada (foto: Miguel Andújar).

Picardona (foto: Toni Polo)

EL PERIÒDIC 
DE L’ALBUFERA
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Després de vora dos anys de treball, 
el projecte Ornit (Nocmig Albufera) con-
tinua proporcionant informació fins ara 
desconeguda sobre la migració noctur-
na d’aus a la Devesa. Esta iniciativa de 
la Fundació Assut, la qual compta amb 
el suport d’Ecoembes mitjançant el pro-
grama Reciclos, s’emmarca en el pro-
grama Nocmig de seguiment de la mi-
gració nocturna de les aus a Europa, i 
consisteix en el registre sonor dels re-
clams que estes emeten mentre es des-
placen en vol en el seu recorregut mi-
gratori. Es tracta d’una metodologia de 
treball bastant nova que s’ha anat im-
plantant conforme s’han fet més acces-
sibles els equips de gravació, registre i 
anàlisis necessàries.

Durant estos mesos, s’ha constatat 
el pas més o menys regular d’espècies 
que fins ara es consideraven molt escas-

ses, un fet que demostra que la inicia-
tiva està contribuint al coneixement de 
les aus migradores. Espècies que passa-
ven pràcticament inadvertides fins ara, 
com el tord ala-roig (Turdus iliacus), la 
merla de pit blanc (Turdus torquatus), 
el torlit (Burhinus oedicnemus), el cucut 
reial (Clamator glandarius) i la picardo-
na (Porzana porzana), han vingut regis-
trant-se amb una certa freqüència.

 Nou registres de  
picardonet
Però, especialment, destaquen els 

resultats obtinguts amb el picardonet 
(Porzana pusilla), una espècie de la qual 
a penes existien cites a l’Albufera i que 
està sent registrada als mesos primave-
rals, des de mitjan abril a principis de 
juny, amb relativa regularitat. El picar-
donet és una au que cria a Europa, on 
és poc coneguda, i que està mostrant un 
acusat descens de les poblacions nidifi-
cants. A Espanya, l’espècie està inclosa 
en el Catàleg Nacional d’Espècies Ame-
naçades i figura amb la categoria «D’In-
terès Especial». La informació que tre-
balls com este aporten sobre les seues 
rutes de migració pot ser molt útil per 
a plantejar i emprendre accions de con-
servació per a l’espècie. Esta primavera 
han sigut nou els exemplars registrats 
en migració sobre la Devesa, en un in-
dret on es grava regularment durant tot 
l’any, almenys una vegada per setmana.

Entre els registres destacables, es 
compten també els d’altres aus escasses 
o rares com la siseta de Hodgson (Ant-
hus hodgsoni), amb un ocell registrat 
a l’octubre de 2021 que ha suposat la 
primera cita per a l’Albufera; el trencapi-
nyols (Coccothraustes coccothraustes), 
el pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 
corriol pit-roig (Charadrius morinellus) i 
el vítol (Botaurus stellaris).

Fins ara, s’han registrat un total de 84 
espècies d’aus diferents que sumen ja 
més de 10.300 individus identificats pel 
reclam. Les espècies més nombroses 
són el tord (Turdus philomelos), la po-

lla d’aigua (Gallinula chloropus), el xa-
trac becllarg (Thalasseus sandvicensis), 
l’agró blau (Ardea cinerea), la camallon-
ga (Himantopus himantopus), la siseta 
blanca (Actitis hypoleucos) i el baoret 
(Ixobrychus minutus). Fins a juny de 
2022, el projecte Ornit acumula ja més 
de dues mil hores d’enregistraments re-
partits en més de 175 jornades noctur-
nes. Se’n pot consultar tota la informa-
ció i els resultats del projecte en https://
www.trektellen.nl/site/info/2869.

B.D.

Tres siglots becuts en una imatge il·lustrativa del projecte (foto: Ornit).

Un picardonet al Tancat de Mília, en abril de 
2016 (foto: Pedro Marín).

Una titeta de Hodgson en octubre de 
l’any passat, reclamant en vol nocturn 
sobre la Devesa; dues cua-roges diade-
mades en març: una en la mateixa zona 
de l’Aterrissador i una altra molt a prop, 
a les dunes a l’est de l’estany del Pujol, 
i una àguila imperial sobrevolant esta 
mateixa zona. Les observacions per pri-
mera vegada a l’Albufera d’estes tres es-
pècies demostra que ací, pel que fa les 
aus, no res és impossible.

1 Titeta de Hodgson
La nit del 19 d’octubre de 2021, durant 

una de tantes jornades de seguiment 
del pas migratori d’aus sobre la De-
vesa —el projecte Ornit de la Fundació 
Assut—, es va registrar el reclam d’un 
exemplar de titeta de Hodgson (Anthus 
hodgsoni), un xicotet passeriforme ori-
ginari del nord-est d’Àsia que hiverna al 
sud-est asiàtic i es mostra a Europa com 
una espècie divagant. N’hi ha a penes 
20 registres previs a Espanya. I esta és 
la segona observació per a la Comunitat 
Valenciana.

2 Cua-roja diademada
El següent registre inèdit va tindre lloc 

el 25 de març de 2022, en un dels vials 
que discorren entre zones arbrades de 
l’Aterrissador, a la zona urbanitzada de la 
Devesa. Yanina Maggiotto va observar un 
exemplar mascle de cua-roja diademada 
(Phoenicurus moussieri), una espècie de 
distribució nord-africana, present des del 
Marroc fins al nord-est de Líbia, la pre-
sència de la qual ací va estar clarament 
relacionada amb les calitges que es van 
iniciar amb la borrasca Cèlia i van seguir 
després, caracteritzades per una marca-
da irrupció de pols sahariana des de l’in-
terior d’Àfrica a través d’Algèria i un fort 
temporal de llevant. Després de tractar 
de relocalitzar l’exemplar sense èxit, l’en-
demà, Joan Balfagón va albirar un altre 
diferent, també mascle, prop de l’estany 
del Pujol, a poc més d’un quilòmetre de 
distància de l’anterior. Este exemplar va 
ser observat durant quasi una setmana 
per un gran nombre de persones. Les ci-
tes europees d’esta espècie són escasses 
i es distribueixen principalment a locali-

tats del Mediterrani, entre Portugal i Ità-
lia, entre febrer i maig. A Espanya, ja es 
compta amb una desena d’observacions 
prèvies a Andalusia, Catalunya i les Illes 
Balears. Esta doble cita suposa el primer 
registre per a l’Albufera i també per a la 
Comunitat Valenciana.

3 Àguila imperial ibèrica
Per estes mateixes dates, el matí del 2 

d’abril, durant una jornada de vents de 
l’oest en la qual es va produir un notable 

pas de rapinyaires cap al nord, va tindre 
lloc una cita sorprenent d’àguila imperi-
al ibèrica (Aquila adalberti), una au im-
madura que va ser observada sobre la 
Devesa. Amb tota probabilitat, es tracta-
ria d’un individu en dispersió prenupcial 
procedent d’alguna de les localitats de 
presència de l’espècie a Castella-la Man-
xa i el sud de la península.

B.D.

Tres observacions 
inèdites a la Devesa

Les veus de la nit
Projecte Ornit

La cua-roja diademada, dalt d’una mata de llentiscle (foto: Miguel Andújar).
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Sueca
la naturalesa de la marjal

L’arrossar conforma dues terceres parts del Parc Natural de l’Albufera. I, de tota 
esta superfície de prims, alters i tancats, quasi la meitat correspon al terme munici-
pal de Sueca, la «ciutat arrossera d’Espanya». La marjal de Sueca —la Partida, li di-
uen ací—, on es cultiva cada any, entre la fi  de la primavera i l’inici de la tardor, el 
preeminent cereal, ocupa un espai central en esta gran plana conformada per les 
deposicions del Xúquer i limitada per les serres de Corbera i Cullera, la mar Medi-
terrània i la mateixa Albufera.

Com passa amb molts deltes marins i aiguamolls costaners, este paisatge és 
conseqüència de la vella obstinació humana per dominar el medi i explotar els 
seus recursos. Si els pobles riberencs del llac van ser pescadors primer de tot, Su-
eca, a la vora del Xúquer, ha sigut agrícola. L’arrossar va nàixer del riu i va créixer 

alhora que ho feia la constel·lació de canals i séquies que conformen el caracterís-
tic artifi ci del regadiu. El sistema tradicional de reg i el cultiu van transformar un ai-
guamoll que, malgrat tot, va continuar sent aiguamoll.

I este és el gran valor de l’arrossar: la seua condició de suplent antròpic de l’ai-
guamoll natural, la seua sostenibilitat proverbial, la seua capacitat per aprofi tar el 
recurs sense transformar del tot el medi. Que els temps a la marjal arrossera s’ha-
gen basat tradicionalment en el cicle natural, amb una extensa inundació hiver-
nal i estiatges no excessius, ha permès que el principal valor natural de l’espai —i 
el seu primer objecte de protecció i conservació—, les aus aquàtiques, haja pogut 
conviure durant segles amb llauradors i regants. La capital de l’arròs ha estat tam-
bé la del parc natural.

 El mapa, disseny de Josep Vicent Borràs, està basat 
en el treball realitzat per Antonio Carrasquer García i 
Jesús Campillo i Tomàs per al fullet Sueca, de la col-
lecció Onomàstica, sèrie Toponímia dels Pobles Va-
lencians, editat per la Secció d’Onomàstica de l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua (2006).

5 El Tancat de l’Illa
 Vora l’estany de la Plana, prop del Perelló, el Tancat 
de l’Illa és una àrea transformada en aiguamoll 
artifi cial a partir d’un conjunt de camps d’arròs. 
Com el Tancat de la Pipa a Catarroja i el Tancat de 
Mília a Sollana, este aiguamoll funciona alhora com 
a reserva natural i fi ltre verd. D’una banda, recrea 
l’hàbitat original albuferenc. D’altra, depura i millora 
la qualitat de l’aigua que rep de l’EDAR de Sueca. 
A les bassetes del Tancat de l’Illa, es recupera la 
tortuga d’estany, cria l’agró roig i és segur observar 
el gall de canyar i la fotja.

6 La Muntanyeta dels Sants
 És el mirador de Sueca i del seu horitzó, una insòlita 
fi ta de pedra calcària que s’eleva fi ns als 27 metres 
d’altitud al bell mig d’un vast i canviant llenç de 
camps d’arròs cosits per camins, motes i séquies: 
puzle de terra seca entre març i abril; espill d’aigua 
clara en maig, quan la sembra; tapís verd d’arròs 
a l’estiu, i, a l’hivern, aiguamoll en guaret, vedat 
de caça. El remata l’ermita dels Sants de la Pedra, 
del segle XVII, lloc d’advocació dels màrtirs Abdó 
i Senén, els benissants als qui la Sueca arrossera 
encomana cada estiu, a la fi  de juliol, la protecció de 
les collites.

7 L’Ullal de Baldoví
 Entre 2004 i 2008, el Projecte Ullals (Life-Natu-
ralesa), desenvolupat per la Generalitat amb la 
participació de l’Ajuntament de Sueca, va signifi car 
la recuperació i restauració de l’ullal de Baldoví i 
l’ullalet dels Sants, pròxims a la Muntanyeta dels 
Sants. Els ullals com estos, reduïts i confi nats per la 
colonització arrossera, són brolladors d’aigua dolça 
i neta en els quals han sobreviscut espècies d’ani-
mals i plantes pràcticament desaparegudes dels 
aiguamolls valencians: invertebrats com la gambeta, 
peixos com el samaruc, rèptils com la tortuga d’es-
tany i plantes com la trencadalla.

8 El tancat de l’Estell
 Als confi ns del terme de Sueca pel nord-est, ja prop 
del Palmar, l’Estell és un dels tancats més extensos 
del parc natural. Els tancats són conjunts de camps 
d’arròs que se situen sobre terra guanyada a l’Albu-
fera i que conformen unitats de reg. Atès que es 
troben per davall del nivell de la superfície del llac, 
estan voltats per una mota perimetral. En ella, una 
comporta en permet o impedeix la inundació per 
efecte directe de la gravetat. Durant segles, fi ns a 
l’arribada de l’arròs, este lloc va ser una illa, on acti-
vitats com la recol·lecció de plantes, la ramaderia, la 
pesca i la caça van determinar la seua fi sonomia.

9 La Baldovina
 El tancat de Baldoví és una fi nca arrossera d’unes 
cent hectàrees —1.200 fanecades— d’extensió. 
Esta propietat agrícola guanyada al llac inclou un 
destacat conjunt arquitectònic, compost per una 
casa principal, coneguda com la Baldovina o la 
Casota, i els seus annexos: motor de reg i fumeral, 
sequer, graner, moll… La casa principal es va cons-
truir a la fi  del segle XIX. L’edifi ci deu el seu nom a 
Maria Baldoví, representant d’una família burgesa 
de Sueca. A la marjal del terme, hi ha altres cases 
capdavanteres de noble passat i present incert: la 
casa dels Catalans, la de Caro, la de Lliberós…

VICENT LLORENS
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1 Arròs i biodiversitat
Poques activitats estan tan íntimament lligades al 
medi natural com l’agricultura. A l’Albufera, el cultiu 
de l’arròs ha sigut determinant en el manteniment i 
l’equilibri del paisatge. De la seua pràctica sosteni-
ble depenen la conservació de l’aiguamoll i el bon 
estat de la biodiversitat associada. L’agricultor és, 
per tant, peça clau. I així la societat li ho ha de reco-
néixer i compensar. Les bones pràctiques agrícoles 
han de ser exigència i responsabilitat de tots.

2 L’arrossar a l’estiu
 Durant el cicle de cultiu, entre els mesos de maig 
i octubre, els arrossars constitueixen l’hàbitat de 
moltes espècies de fauna i fl ora representatives del 
bon estat de l’agrosistema i, a més, benefi cioses 
per a l’agricultura: invertebrats, granotes, rates 
penades i moltes aus, com les garses estivals, les 
gavines i xatracs, les camallongues… Altres, massa 
abundants, com el collverd, la polla d’aigua i el 
carranc roig americà poden arribar a ocasionar danys 
al cultiu. Són espècies oportunistes i poc exigents 
que proliferen al mateix temps que minva la qualitat 
ambiental.

3 L’agrosistema a l’hivern
 Entre octubre i abril, fora de l’època de cultiu, 
l’arrossar és fonamental per a la conservació de 
la biodiversitat. Una inundació prolongada en el 
temps, pròxima als ritmes naturals, el manteniment 
del restoll després de la collita a les zones altes i el 
fangueig als tancats són pràctiques que afavoreixen 
la presència d’aus aquàtiques hivernants. La marjal 
de Sueca rep durant esta època moltes aus proce-
dents del centre i el nord d’Europa.

4 L’estany de la Plana
 Este lloc és vestigi del paisatge anterior a la 
transformació que suposà el regadiu. A l’època dels 
romans i encara molt després, el llac de l’Albufe-
ra ocupava gran part del que hui és l’arrossar. El 
depòsit de sediments provocat per les successi-
ves avingudes del Xúquer i l’aterrament de grans 
zones del llac associat a la colonització arrossera, 
principalment al llarg del segle XIX, van modifi car 
per complet el paisatge. L’estany de la Plana encara 
conserva una apreciable massa d’aigua en la confl u-
ència de les dues grans carreres que dirigeixen les 
seues aigües cap a la gola del Perelló: les carreres 
de la Reina i la Junça.

11 El regadiu del Xúquer
 A l’assut de Sueca, obra hidràulica del segle XV, 
les aigües del riu fan represa i es deriven per les 
tres séquies que, des de la casa dels Canos i sobre 
la base d’una incipient xarxa islàmica —la qual no 
prenia l’aigua del riu—, constitueixen el germen 
de l’actual sistema de regadiu a esta banda de la 
Ribera del Xúquer. La séquia Major, la de Múzquiz 
i la sequieta Nova i totes les seues derivacions en 
forma de fi lloles, braçals, canals i escorredors, són 
fonament del paisatge i han sigut motor econòmic, 
social i cultural de Sueca. Des de les acaballes del 
segle XV i durant els tres segles següents, estes 
séquies van transformar un terreny ocupat fi ns 
llavors per cereals de secà en les grans partides ar-
rosseres que hui coneixem: la Llonga, la Socarrada, 
el Malvinar, el Cavall...

12 Les goles
 El balanç hídric de l’Albufera està determinat en 
gran part per la gestió de l’arrossar. L’aigua entra 
al sistema o n’ix d’acord principalment amb els 
requeriments d’agricultors i regants. I en este joc 
d’obrir i tancar, els canals de desguàs a la mar tenen 
una funció clau. A Sueca, al Mareny de Barraque-
tes, la gola del Rei és el vestigi de la gran gola de 
l’Albufera, la que permetia originalment l’intercanvi 
d’aigües dolces i salades entre el llac i la mar. Per la 
seua banda, la del Perelló és la primera de les tres 
goles construïdes artifi cialment. Des de principis del 
segle XVIII, el seu fl ux d’un sol sentit, sempre cap a 
la mar, facilita la necessària evacuació de l’aigua que 
el regadiu introdueix al sistema.

13 La cuina de la marjal
 Les característiques del medi físic i el paisatge de 
l’Albufera han defi nit una cuina pròpia de l’aiguamoll. 
La gastronomia de la marjal arrossera està unida a 
la pesca d’aigua dolça, la caça d’aus aquàtiques i el 
conreu de l’arròs. Però, mentre l’ànec i l’anguila són 
fonaments comuns de la cuina a tots els aiguamolls 
mediterranis, l’arròs marca ací la diferència. La 
paella és el plat senyer, però hi ha d’altres, secs, 
melosos i caldosos, quasi tants com grans d’arròs 
admet un caldero, una olla o una cassola de fang.

10 Els vedats
 A Sueca, la caça en els vedats tradicionals —el Vell 
i el Nou— és una modalitat cinegètica de gran arre-
lament. Normalment, les tirades es duen a terme 
durant vuit dissabtes compresos entre novembre 
i gener. Esta pràctica permet que una extensa su-
perfície de la marjal romanga inundada durant estos 
mesos, la qual cosa implica que, fora dels dies de 
tirada, les condicions dels vedats siguen òptimes 
per a la presència d’aus aquàtiques.
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L’estany del Pujol continua consoli-
dant-se com a lloc d’importància per a 
la nidificació d’espècies amenaçades 
a la Devesa. Entre les aus que regular-
ment utilitzen este espai per a construir 
els nius, trobem el corriol camanegre, 
la mongeta i la gavina corsa, totes elles 

classificades com a vulnerables en el 
Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada.

Des de 2020, un equip de voluntaris 
coordinats per SEO/BirdLife en el marc 
del conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de València mitjançant el Servi-
ci Devesa-Albufera, SEO/BirdLife i Acció 

Ecologista-Agró per a la posada en va-
lor del Tancat de la Pipa, s’encarrega de 
vigilar este espai, informant els visitants 
de la normativa d’ús i vetlant per l’èxit 
reproductor i la supervivència del ma-
jor nombre de pollets possible de cor-
riol camanegre, mongeta i camallonga.

Enguany, el voluntariat va començar 
el 14 d’abril, coincidint amb les vacan-
ces de Setmana Santa i Pasqua. Des de 
llavors —i fins a la remissió d’este article 
a mitjan juny—, 26 voluntaris han parti-
cipat en 77 torns al llarg del dia realitzant 
labors d’informació i vigilància, a més 
de registrar l’evolució dels nius de les 
espècies esmentades. Esta temporada, 
el treball dels voluntaris es veu recolzat 
pel reforç de la tanca existent, instal·la-
da en maig pel Servici Devesa-Albufera. 
La nova tanca ofereix una major tran-
quil·litat  a les aus que nidifiquen a la 
vora de l’estany i redueix les molèsties 
provocades per gossos solts —l’Orde-
nança Municipal de la Ciutat de Valèn-
cia sobre tinença d’animals obliga a por-
tar-los amb corretja en tota la Devesa— i 
persones que, desatenent la senyalitza-
ció, saltaven la corda.

 Nius de corriol, mongeta  
i camallonga
Gràcies al seguiment d’estos volun-

taris i d’alguns veïns de la Devesa, el 

Els aiguamolls artificials, en el doble 
paper de filtres verds de depuració d’ai-
gües i de recreadors dels hàbitats natu-
rals propis de l’Albufera, estan demos-
trant des que es van posar en marxa el 
seu potencial en l’afavoriment de la bio-
diversitat. Per a valorar l’establiment i la 
progressió de les diverses comunitats de 
fauna i flora, el Tancat de Mília, gestionat 
per Acuamed, realitza el seguiment de la 
vegetació i la ictiofauna, i completa estos 
treballs amb la col·laboració experta de 
diferents organismes. Entre d’altres, les 
Universitats, la Fundació Assut i el grup 
d’anellament Gotur han participat tam-
bé en l’anàlisi d’aspectes com les varia-
bles biològiques i la relació entre l’aigua-
moll i altres grups de fauna, com les aus. 
Pel que fa a l’avifauna, han passat deu 
anys des de la posada en marxa de l’Es-
tació d’Esforç Constant, projecte que 
consisteix en el monitoratge estandar-
ditzat de passeriformes mitjançant l’ane-
llament científic. Pedro Marín, de Gotur, 
explica que «l’anellament setmanal, con-

tinuat durant tot l’any, ajuda a determi-
nar de forma molt fiable aspectes relatius 
a la presència, la localització, l’abundàn-
cia, la densitat, l’ús de l’hàbitat i el nom-
bre de parelles reproductores».

El treball realitzat durant esta dècada 
està revelant dades d’interès per a este 
grup d’ocells passeriformes, una infor-
mació imprescindible per a conéixer en 
quins moments de l’any hi ha més quan-
titat d’aus i d’espècies. Sobre això, Ma-
rín assegura que és a la tardor i l’hivern 
quan esta diversitat és major. 

A més, explica este ornitòleg, «estos 
ocells, en ser recapturats i revisar-se les 
anelles, ens donen informació molt con-
creta sobre les localitats de procedència 
i, en conseqüència, sobre les seues ru-
tes migratòries i, també d’alguna mane-
ra, sobre l’estat de conservació de les po-
blacions a les zones de cria». Fins ara, en 
esta estació d’anellament, s’han recupe-
rat ocells procedents de 17 països. D’al-
tra banda, les aus marcades a l’aigua-
moll s’han recuperat en 11 països, alguns 
tan llunyans com Finlàndia i Rússia. Da-
des com estes són, en paraules de Marín, 
«tan sols unes pinzellades del que reve-
la el monitoratge d’esforç continu a llarg 
termini».

V. L.

Una camallonga i el seu pollet a la vora de l’estany del Pujol (foto: Neus Pérez Meseguer).

Blauet a punt de ser alliberat després d’anellar-se al Tancat de Mília (foto: Pedro Marín).

L’estany del Pujol, refugi 
d’espècies amenaçades

Una dècada d’anellament 
al Tancat de Mília

primer niu de corriol camanegre es va 
confirmar el 16 d’abril amb la presèn-
cia d’un ou. Posteriorment, el 22 d’abril, 
es va detectar un segon niu amb dos 
ous, a més d’una tercera parella defe-
nent el territori. Malgrat el bon inici de 
temporada, el 29 d’abril es va consta-
tar la desaparició dels nius i la presèn-
cia de petjades de persones al seu vol-
tant, dins del tancat. Posteriorment, 
després de l’episodi d’intenses pluges 
de la primera setmana de maig, el ni-
vell de l’aigua de l’estany va pujar i va 
negar per complet la zona on es troba-
ven els nius. Malgrat tots estos contra-
temps, pocs dies després es va cons-
tatar la seua reposició. I, més tard, es 
va detectar una tercera posta i la pre-
sència d’altres dues parelles de corriol 
marcant territori.

Per la seua banda, les primeres mon-
getes es van vore a l’estany el 17 d’abril, 
i s’han arribat a observar 40 individus 
alhora. A mitjan maig, es van consta-
tar els primers festejos i, l’última set-
mana del mes, algunes parelles ja es-
taven covant.

La camallonga també ha triat les vo-
res de l’illa central per a reproduir-se, i 
a les acaballes de maig, els primers po-
llets de les dues parelles rondaven pels 
marges de l’estany. Fins i tos es van 
vore eixint de la zona delimitada per la 
tanca. A més, s’han detectat diverses 
pollades de collverd i s’ha observat una 
parella de tadorna amb set pollets de 
poques setmanes.

DIANA FERRÍS I  
ANNA VALENTÍN

> AUS
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Al Racó de l’Olla, únic indret de l’Al-
bufera on l’espècie ha aconseguit sobre-
viure, continua el programa d’aclimata-
ció i alliberament de la rosseta, l’anàtid 
més amenaçat d’Europa i una de les set 
espècies de fauna i flora catalogades 
com «en situació crítica a Espanya». 

Un total de 20 rossetes —10 mascles i 
10 femelles— van ser alliberades el pas-
sat 13 d’abril, després de passar uns 
dies a l’estructura d’aclimatació, als es-
tanys de la reserva del Racó de l’Olla. To-
tes elles han nascut en captivitat al Cen-
tre de Recuperació de Fauna la Granja 
del Saler i estan marcades amb anelles 
de reconeixement a distància.

En paraules de Sergi Campillo, regi-
dor delegat de Devesa-Albufera, «esta Una rosseta amb pollets en la reserva del Racó de l’Olla (foto: SAV-Servici Devesa-Albufera).

Vista de l’Albufera des d’una de les calades fixes del llac (foto: V. L.).

actuació, dirigida a millorar l’estat de 
conservació d’esta espècie críticament 
amenaçada, posa en relleu el valor del 
Racó de l’Olla com a àrea clau de re-
producció, alimentació i descans de la 
rosseta, i dels treballs de gestió i con-
servació d’este singular espai natural 
que realitzen la Generalitat Valencia-
na i l’Ajuntament de València de mane-
ra conjunta des de fa ja més de tren-
ta anys».

Els resultats no s’han fet esperar i, a la 
fi de juny de 2022, al tancament d’esta 
edició de L’Amfibi, ja s’han vist al Racó 
de l’Olla tres femelles de rosseta segui-
des de pollets; més d’una dotzena en un 
dels casos. En 2021, es va constatar la 
reproducció d’altres tres parelles en la 
reserva, més una quarta a l’entorn im-
mediat de l’estany de l’Albufera. Així 
mateix, es tracta de l’únic lloc on l’es-
pècie és present amb una certa regula-
ritat en els períodes prenupcials, espe-
cialment després de l’inici del programa 
de reintroducció.

València ha rebut l’acreditació de Ciu-
tat d’Aiguamoll que atorga la Conven-
ció Internacional sobre els Aiguamolls 
(Conveni de Ramsar) «en reconeixe-
ment als seus excepcionals esforços per 
salvaguardar els aiguamolls urbans per 
a les persones i la naturalesa». La ciutat 
se suma a altres 42 localitats de 17 paï-
sos que, com ella, han rebut el guardó.

A propòsit d’este reconeixement, ob-
tingut durant la reunió del Comitè Per-
manent de la Convenció el passat 26 de 
maig, l’alcalde Joan Ribó va destacar 
l’increment de la inversió per part de 
l’Ajuntament de València en més d’un 
80 per cent entre 2015 i l’actualitat, pas-
sant de 1,9 a 3,6 milions d’euros anuals. 
També va subratllar «l’acord històric» 
aconseguit entre les diferents adminis-
tracions implicades en la gestió de l’ai-
guamoll per a definir, dins del nou cicle 
de planificació hidrològica, una aporta-

ció suplementària de 60 hectòmetres 
cúbics anuals per al llac.

La Convenció Internacional sobre els 
Aiguamolls, coneguda com a Conveni 
de Ramsar per la ciutat iraniana on es 
va signar en 1971, té com a principal 
objectiu «la conservació i l’ús racional 
dels aiguamolls mitjançant accions lo-
cals, regionals i nacionals i gràcies a la 
cooperació internacional, com a contri-
bució a l’assoliment d’un desenvolupa-
ment sostenible a tot el món». Des de 
2015, atorga les acreditacions Ciutat 
d’Aiguamoll.

La secretària general de la conven-
ció, Martha Rojas, va dir que «el siste-
ma d’acreditació de Ciutat d’Aiguamoll 
és una excel·lent oportunitat perquè les 
ciutats i els governs locals integren la 
conservació i la gestió sostenible dels 
aiguamolls amb el desenvolupament 
sostenible i la prestació de serveis vi-

tals». Rojas va destacar que, «en el marc 
de la creixent pressió per a tractar con-
juntament les crisis del clima, la conta-
minació i la biodiversitat, els aiguamolls 

urbans ofereixen valuoses solucions fo-
namentades en la naturalesa per a acon-
seguir societats més sanes, pròsperes i 
sostenibles».

Continua el programa de 
reintroducció de la rosseta

Ara, també en Internet (lamfibi.org), per a llegir i descarregar en línia en valencià i castellà.

València, «ciutat 
d’aiguamoll»

Racó de l’Olla

> MUNICIPAL
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Després d’un dels hiverns més secs i 
calorosos de les últimes dècades, la in-
estabilitat atmosfèrica va caracteritzar 
els mesos de març i abril. Les precipi-
tacions, generalitzades i excepcionals, 
com molt poques vegades des de mitjan 
segle XX, van superar en algunes locali-
tats de la Comunitat Valenciana els 1.300 
litres per metre quadrat. Segons dades 
d’Avamet, a l’Albufera van destacar els 
400 litres caiguts al Racó de l’Olla, els 
450 de Sueca i Catarroja i els 513 del Ro-
maní.

La inestabilitat es va iniciar el 4 de 
març amb l’arribada d’una primera de-
pressió que va portar les primeres plu-
ges. Li va seguir la borrasca Cèlia, que 
va afectar especialment el sud penin-
sular i que, en afeblir-se a mitjan mes, 
va provocar un extraordinari episodi de 
calitja per intrusió de pols d’origen sa-

harià. El pas de Cèlia va obrir la porta a 
una sèrie de borrasques que van donar 
pluges intenses al nostre territori, man-
tingudes quasi sense interrupció entre 
el 16 i el 23 de març. Abril va continuar 
amb baixes temperatures i pluges per-
sistents que van durar fins als primers 
dies de maig.

A causa de la pluja, a l’Albufera, el 
drenatge primaveral dels arrossars 
ha sigut molt complicat. Àmplies zo-
nes de la marjal han romàs inundades 
fins ben entrat el mes de maig, la qual 
cosa ha impossibilitat la llaurada dels 
camps, habitual entre març i abril, i ha 
retardat diverses setmanes la sembra 
de l’arròs.

Una altra de les conseqüències d’es-
ta primavera passada per aigua, en este 
cas positiva, ha sigut la materialització 
del compromís de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer de programar 
desembassaments tècnics des de Tous 
amb destinació a l’Albufera, una apor-
tació que tindrà caràcter exclusivament 
mediambiental i que circularà pel Canal 
Xúquer-Túria fins al barranc de Benipar-
rell, des d’on arribarà al llac.

BOSCO DIES

Reduir l’impacte que la gestió de la 
palla de l’arròs té sobre l’aigua i el sòl 
de la marjal de l’Albufera és un dels ob-
jectius del nou pla, redactat per la Con-
selleria d’Agricultura amb la col·labora-
ció del sector agrícola. El document, una 
revisió del fins ara vigent (2018-2021), 
proposa la gestió de la resta orgànica 
de la palla que s’acumula als arrossars 
després de la collita, un dels principals 
problemes a l’aiguamoll després de la 
restricció de cremar els restolls imposa-
da per la normativa europea. Tampoc la 
nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus 
i sòls contaminats per a una economia 
circular, ho admet: «Amb caràcter gene-
ral, no està permesa la crema de residus 
vegetals generats en l’entorn agrari o 
silvícola». 

L’abandó d’este subproducte ha gene-
rat greus problemes de degradació de 
les aigües a l’Albufera, especialment a 
les zones de «perellonà», on la inunda-
ció es duu a terme de manera quasi im-
mediata a la collita. A més, l’acumulació 
de restes orgàniques sense descompon-

dre incrementa el contingut de matèria 
orgànica en el sòl i sembla afavorir el 
desenvolupament de certes fisiopaties. 

Amb tot, el pla proposa una sèrie de 
mesures que fomenten la reutilització de 
la palla com a matèria primera en altres 
processos —alimentació animal, apro-
fitament com a compost bioenergètic, 
etc.—, per a la qual cosa és necessària 
la retirada. El document estima en més 
de 40.000 les tones de palla que podrien 
arribar a arreplegar-se. A més, planteja 
altres mesures, com el fangueig dels 
camps amb restoll a la tardor i el tritu-
rat o picat de la palla. Per això, el pla ha 
delimitat tres àrees diferents d’arrossar 
en funció de les condicions de gestió de 
l’aigua —zones de cotes altes, mitjanes i 
baixes— i un calendari en el qual es pro-
posen les diferents pràctiques. 

En el document, la Conselleria re-
comana també la realització d’estudis 
sobre la influència de l’acumulació de 
matèria orgànica derivada de la palla 
d’arròs en el terreny, així com el seu 
efecte en el rendiment del cultiu. En este 
punt, a fi de previndre l’aparició de no-
ves malalties que pogueren afectar l’ar-
ròs, des de la Conselleria es durà a ter-
me un seguiment específic i s’elaborarà 
un sistema d’indicadors que permeten 
l’observació i el seguiment per a cadas-
cuna de les zones. Atesa la legislació 
vigent, únicament podrà permetre’s la 
crema d’estos residus amb caràcter ex-
cepcional, i sempre que compten amb la 
corresponent autorització individualitza-
da que permeta la crema, per raons de 
caràcter fitosanitari.

B. D.

Pluges de primavera

Un nou pla per a 
la palla de l’arròs

Després d’un hivern sec i calorós, les precipitacions acumulades entre març i maig van fer que 
la passada primavera fora excepcionalment plujosa. Entre les conseqüències per a l’Albufera, la 
prolongació de la inundació de l’arrossar, el retard de la sembra i desembassaments tècnics des 
de Tous que signifiquen una important dotació d’aigua a l’estiu.

El nou Pla de Gestió de la palla de l’arròs fomenta mesures com la reutilització d’este residu 
agrícola i, per tant, la seua retirada dels camps. En funció de les diferents maneres de gestió hí-
drica, el document delimita l’arrossar en zones altes, mitjanes i baixes, i planteja un calendari de 
pràctiques entre les quals s’inclou el fangueig a la tardor. Europa i la nova llei de residus i sòls 
contaminats, aprovada en abril de 2022, prohibeixen la crema «amb caràcter general».

El camí Vell de la Devesa, inundat per la pluja (foto: V. L.)

Alguns estudis, com el realitzat per l’entomòleg Juan Rueda per a la Fundació Assut en ar-
rossars del tancat de l’Estell (Sueca) en 2013, han revelat que el fangueig —la incorporació de 
la palla al sòl— abans de la inundació hivernal afavoreix la biodiversitat aquàtica i millora les 
condicions agronòmiques (foto: V. L.).
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El projecte associat a l’acord de custòdia 
del territori que la Fundació Assut manté 
amb la Comunitat de Regants del Tancat 
de l’Estell des d’abril de 2011 ha rebut en-
guany nou impuls gràcies a l’ajuda conce-
dida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank 
dins de la III Convocatòria Mediambiental, 
i al suport del Fòrum de Xarxes i Entitats 
de Custòdia del Territori (FRECT) amb la 
col·laboració d’Ecoembes.

En el primer dels casos, la dotació 
concedida de 18.500 euros està destina-
da a diferents accions relacionades amb 
la implantació de l’agricultura de preci-
sió, la creació i restauració d’hàbitats, i 
el seguiment de les comunitats d’aus i 
macroinvertebrats. En el segon, l’ajuda, 
de 5.000 euros, forma part del suport a 
una sèrie d’iniciatives de custòdia del 
territori urbana i periurbana encamina-
des a reduir els residus per envasos i a 
promoure el valor i millorar la qualitat 
d’estos paisatges.

Les accions patrocinades s’emmarquen 
dins del projecte «Tancat de l’Estell: Sos-
tenibilitat Territorial d’un Aiguamoll Cos-
taner Mediterrani», una iniciativa que es 
localitza en este tancat arrosser de l’Albu-
fera de València, que ja ha sigut recone-
guda en anteriors ocasions —segon pre-
mi Becas Soñadores (2011), de Loterías 
del Estado i National Geographic Chan-
nel, i Premi Biodiversitat i Societat de la 
Generalitat Valenciana (2016)— i l’objec-
tiu últim de la qual és preservar i millo-
rar l’estat de conservació i el bon ús dels 
recursos naturals, culturals i paisatgístics 
d’este entorn.

 Treball de camp 
i voluntariat
En 2022, la labor de la Fundació Assut 

es concreta en l’establiment de protocols 
per a sistematitzar l’obtenció d’informa-
ció sobre avifauna, aigües, nutrients del 
sòl i hàbitat. Es tracta de protocols que 
estan permetent l’obtenció de resultats 
de seguiment ambiental i la triangula-
ció —relació comparada entre diverses 
fonts— de dades de camp mitjançant tec-
nologies com la teledetecció, els sensors 
de cultiu i l’anàlisi d’aigües i sòls i d’in-
dicadors biològics —macroinvertebrats i 
avifauna—.

Els objectius per a enguany són aug-
mentar el coneixement de la relació en-
tre arrossar i biodiversitat, millorar la 
qualitat dels hàbitats i avançar en l’agri-
cultura de precisió per a assolir millores 
de producció i ambientals.

Igualment, el treball se centra en sen-
sibilitzar la població sobre el valor sig-
nificatiu d’este àmbit territorial dins del 
Parc Natural de l’Albufera; en l’acompa-
nyament dels agricultors en bones pràc-
tiques de cultiu, i en la innovació tecno-
lògica orientada a la reducció de costos. 
I, finalment, el projecte contempla tam-
bé per a este cicle el diagnòstic i la res-
posta a problemàtiques com la gestió 
de residus, els usos no agraris del ter-

ritori i la qualitat de l’aigua d’entrada a 
l’agrosistema.

En abril, amb ajuda d’un grup de 60 vo-
luntaris i del Servici Devesa-Albufera, es 
va realitzar una restauració ambiental de 
més de mil metres quadrats de marges 
de séquies i àrees incultes que va con-
sistir en l’eliminació de vegetació exòti-
ca —principalment, canya (Arundo do-
nax)— i la plantació de lliri groc i altres 
espècies com la salicària (Lythrum sali-
caria), la boja d’aigua (Dorycnium rec-
tum) i el lligabosc valencià (Lonicera biflo-
ra). També s’han retirat residus, analitzat 
la procedència d’esta «basuraleza» i con-
siderat una problemàtica que, en gene-
ral, procedeix de fonts externes i alienes 
a l’ús agrícola de l’espai. D’altra banda, el 
mostreig de macroinvertebrats —amb la 
col·laboració del Parc Natural de l’Albufe-

ra— i les anàlisis d’aigua i de sòl de cul-
tiu estan oferint informació valuosa per 
a un assessorament posterior sobre me-
sures com l’adobament i altres decisions 
que ajuden a la relació positiva entre l’ar-
rossar i la conservació de la biodiversitat. 
A tot això, s’afig el seguiment continu de 
l’avifauna dins del tancat.

Entre les accions previstes al tancament 
de l’edició de L’Amfibi, els dies 7 i 14 de 
juliol, dins del projecte s’ofereix un curs 
gratuït per a agricultors arrossers sobre la 
planificació d’adobaments, amb la col·la-
boració de l’Escola d’Agrònoms de l’UPV, 
la Comunitat de Regants de la Séquia de 
l’Or i Arroz Tartana.

CRISTINA GALIANA  
CARBALLO I NACHO MONCHO

> MEDI AMBIENT

Nou impuls al projecte de custòdia 
del territori al tancat de l’Estell

Els mostrejos sistemàtics permeten monitorar la qualitat de l’aigua de l’arrossar i les séquies, i 
millorar el coneixement sobre les relacions entre el cultiu de l’arròs i la biodiversitat (foto: V. L.).

Voluntaris de l’empresa Diverxia, el passat 2 de juliol, treballant en l’adequació de séquies i la 
revegetació dels marges amb lliri groc, una planta aliada de l’arrossar, la naturalesa i el paisatge 
de la marjal (foto: Ángel Sánchez).

Banc de proves

Situat en el terme municipal de Sue-
ca, molt prop del Palmar (València) i en 
una zona d’especial interès per la pro-
ximitat a la mar i l’estany de l’Albufera, 
el tancat de l’Estell és un espai territori-
al les peculiaritats del qual el convertei-
xen en banc de proves i model de gestió 
per a espais afins. En la seua superfície 
pròxima a les tres-centes hectàrees, es 
troben representats hàbitats naturals i 
agrícoles de gran significació ambien-
tal, cultural i paisatgística. La pràctica 
totalitat d’este àmbit està dedicada al 
cultiu de l’arròs, producció que es de-
senvolupa entre els mesos de maig i 
octubre. La resta de l’any, des de l’inici 
de la tardor fins a ben entrada la prima-
vera, el  tancat de l’Estell adquireix un 
especial valor ambiental i paisatgístic. 
A això contribueixen la inundació hiver-
nal, el fanguejat puntual dels camps —
especialment si es realitza després de 
la collita— i algunes altres bones pràc-
tiques agronòmiques.

Una bona notícia

El monitoratge continu de la qualitat 
de les aigües d’entrada i eixida del tan-
cat de l’Estell ha permès la troballa d’al-
guns exemplars de gambeta a l’entorn 
del desguàs del motor dels Fondets. La 
gambeta il·lustrada (Palaemonetes za-
riquieyi) és una de les espècies objecte 
de protecció especial al parc natural i 
una de les primeres a desaparéixer de 
l’Albufera en el procés de contaminació 
dels anys seixanta.

Floreta de Pasqua

L’última inundació hivernal —nota-
ble en qualitat i quantitat— i el maneig 
adequat de la palla de l’arròs després 
de la collita han contribuït a una co-
lonització alta de la floreta de Pasqua 
(Ranunculus peltatus subsp. Baudotii) 
al tancat de l’Estell.

l’amfibi

N.4/Estiu 2022 21



 Un complet treball  
de camp
L’objectiu ha sigut analitzar les trans-

formacions del llac, de la pesca i els ha-
bitants vora trenta anys després dels 
treballs del professor Sanmartín, autor, 
entre d’altres, de La Albufera y sus hom-
bres (Ediciones Akal, 1982), tot incloent 
la mirada dels protagonistes mateixos. 
D’una o una altra manera, el llibre és 
una nova aproximació al complex món 
albuferenc; una mirada que se suma a 
les d’autors com Antonio J. Cavanilles, 
Max Thede, Plácido Virgili Sorribes, Car-
men Caruana, Francisco Montblanc, 
Joan Fuster, Vicenç Rosselló, Ernest 
García, Mara Cabrejas i Carles Sanchis 
Ibor, entre d’altres. 

La investigació s’endinsa en els siste-
mes de pesca del llac i la seua plasmació 
en l’estructura social del Palmar. D’una 
banda, s’aborda la pesca fixa amb els 
tradicionals redolins i la singular pesca 
al cel, les seues formes, eines i ormejos, 
temporades i espècies piscícoles. D’una 
altra banda, s’aprofundeix en l’extens 
catàleg d’arts de la pesca ambulant, la 
major part d’elles desaparegudes. Les 
embarcacions, les formes d’orientació 
i la riquesa topogràfica conformen el 
complex sistema pesquer de l’Albufe-
ra, resultat de la capacitat d’adaptació i 
els coneixements sobre el medi acumu-
lat durant segles. Homes i dones del llac 
desenvoluparen destreses no escrites, 
de difícil aprehensió i adquirides des de 
la infantesa, coneixements vulnerables 
que segueixen el camí de la desaparició, 
com la pesca tradicional mateixa. Com 
a corol·lari, les autores reflexionen so-
bre la crisi i les transformacions del sec-
tor pesquer del llac i el futur de la pes-
ca a l’Albufera. 

 El valor de les converses  
i les actes
En la presentació, organitzada pel Mag-

nànim juntament amb l’Associació Va-
lenciana d’Antropologia i la Comunitat 
de Pescadors del Palmar, van intervindre 
Pepe Caballer, jurat dels pescadors; Vicent 
Flor, director del Magnànim, i Aida Vizcaí-
no, qui va excusar la forçada absència per 
motius de salut de Beatriz Santamarina. 
Tots tres van estar acompanyats per Er-
nest Peris, alcalde del Palmar.

Aida Vizcaíno va centrar la seua expo-
sició en revelar la «intrahistòria» d’es-
te estudi, una investigació inicialment 
finançada per l’Ajuntament de Valèn-
cia mitjançant el Servici Devesa-Albufe-
ra en col·laboració amb el Departament 
d’Antropologia Social de la Universitat 
de València. «Volíem registrar —va expli-

car Vizcaíno— la mirada de les persones 
que van viure l’Albufera abans de l’arri-
bada del desarrollismo i la contamina-
ció, del motor, del niló... De la gent del 
Palmar i el Saler que va començar a tre-
ballar fora del poble, a València o a les 
indústries de la vora de ponent del llac 
perquè les expectatives eren millors. És 
una memòria que abasta la pràctica to-
talitat del segle XX. I este és possible-
ment el principal valor del llibre».

Pel que fa a les fonts, l’autora va des-
tacar la importància de les moltes hores 
de converses formals i informals, inclo-
ent esmorzars i dinars col·lectius, per a 
la recollida dels records, d’esta memòria 
que es va perdent. En l’estudi, van parti-
cipar 24 informants del Palmar i el Saler; 
però hi ha moltes altres persones con-
sultades d’una manera informal: «Quan 
fem converses en el plànol informal, un 
record estira d’un altre record, com si 

foren cireres, i així va aflorant i teixint-se 
la memòria, evidenciant-se un profund 
coneixement del territori i les pràctiques 
associades». També va subratllar l’inte-
rès documental de l’arxiu de la Comu-
nitat de Pescadors i el fet d’haver analit-
zat els llibres d’actes des de 1895: «És un 
tresor des del punt de vista de l’Antropo-
logia, perquè a les actes estan referides 
les fites històriques i es revela la mirada 
particular que se’n fa des d’ací: la fi de 
la guerra i l’inici de la dictadura, l’arriba-
da de la contaminació, la declaració del 
parc natural…».

Motius per a l’optimisme 
Front al pessimisme que els pesca-

dors mostraven a les darreries de la pri-
mera dècada del segle, actualment les 
seues reflexions actuals denoten deno-
ten una certa esperança. En l’exposi-
ció que Pepe Caballer, president de la 
comunitat, va fer durant l’acte de pre-
sentació del llibre, va quedar constàn-
cia que les perspectives de futur han mi-
llorat: «Desprès de la crisi sanitària que 
hem viscut, potser siguem més optimis-
tes, el sector pesquer ha sigut resilient 
una vegada més, la crisi de la Covid-19 
ens ha donat l’oportunitat de demostrar 
el valor del producte local, de pertànyer 
a un col·lectiu essencial, de sobreviure i 
col·laborar; per això, cal dir que a dia de 
hui la comunitat no treballa amb una di-
recció pessimista, que, ben al contrari, 
treballem per continuar mantenint l’ac-
tivitat i enfortir-la, i que els pocs que es 
dediquen a la pesca actualment puguen 
guanyar-se la vida».

Caballer es va referir també al treball 
que s’està fent per a millorar l’estat eco-
lògic de l’Albufera i les seues implicaci-
ons: «Creiem que hi ha un canvi de ten-
dència, un canvi mediambiental, però 
cal treballar alguns temes, com el relleu 
generacional, l’empoderament del sec-
tor, la necessitat d’assegurar-ne la sos-
tenibilitat amb la dotació de les ferra-
mentes i les garanties socials i laborals 
necessàries».

V. L.

> INVESTIGACIÓ

Pescar en la memòria
El passat 18 de maig, la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar va acollir la presentació del 
llibre Pescar en la memòria. Sistemes de pesca tradicional a l’Albufera, editat per la Institució Al-
fons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. L’obra és resultat d’una investigació 
etnogràfica que es va dur a terme entre els anys 2008 i 2012 per Beatriz Santamarina Campos i 
Aida Vizcaíno Estevan, tot seguint l’estela dels estudis antropològics que el professor Ricardo 
Sanmartín Arce va realitzar als anys vuitanta.

Aida Vizcaíno, entre dos dels pescadors dels records i les experiències dels quals es nodreix 
l’estudi: Boro Ferrer i Jaume Soler (foto: V. L.).

Pepe Caballer, en la seua intervenció a la seu de la Comunitat de Pescadors del Palmar, davant Aida Vizcaíno, Ernest Peris i Vicent Flor. A la dreta, 
treball de camp: un grup de socis de la Comunitat de Pescadors del Palmar mantenen una conversa informal en el transcurs de la investigació 
(foto: Aida Vizcaíno).
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Aida Vizcaíno Estevan
«La continuïtat de la pesca depén d’una acció 
política concertada»
La major part de la trajectòria com a antropòloga i politòloga d’Aida Vizcaíno ha estat centrada a l’Albufera. Pel que fa a la seua 
tasca investigadora, a penes ha desviat la mirada de l’aiguamoll, sempre fixada en el registre de la memòria oral i en els proces-
sos d’incorporació ciutadana a les polítiques públiques. Després de fer la tesina sobre la percepció que la gent de l’Albufera va 
tindre de la declaració del parc natural, molt prompte defendrà la seua tesi doctoral, una nova anàlisi de caire sociopolític sobre 
els 35 anys passats des de llavors.

—Què té l’Albufera que no tinguen al-
tres llocs?
—L’Albufera és un activador de la iden-
titat valenciana de primer ordre. I Blas-
co Ibáñez en té molta «culpa». De fet, 
moltes narracions d’ara, tant entre la 
gent local com entre els guies turís-
tics, en són un calc. Ell va aconseguir fi-
xar la imatge que rebem de l’Albufera, 
del paisatge. Beatriz Santamarina Cam-
pos i jo hem triat el Palmar i el Saler; 
Sanmartín va triar el Palmar; Max The-
de també. I així molts altres. Si férem 
un rastreig, tant pel que fa a la investi-
gació científica com a la cultura popu-
lar —llibrets de falla, poemes, quadres, 
postals—, en trobaríem exemples a ca-
bassades. La justificació científica és 
clara, però no és només una raó objec-
tiva. Els mecanismes subjectius també 
actuen.

—I el Palmar, quina és esta imatge fixada?
—El Palmar és pesca, redolí, anguila... 
Això és el que la gent espera quan vi-
sita el Palmar: reconéixer eixe poble 
de pescadors, una imatge relacionada 
amb el procés de patrimonialització, 
de turistificació... Al Palmar, a pesar de 
la crisi de la pesca, la identitat pesca-
dora és molt més forta que l’arrossera 
o l’hostalera. Hi ha una disfunció, una 
desconnexió entre l’activitat i la identi-
tat. La identitat del pescador preval en 
la percepció exterior, però sobretot in-
ternament. Al Palmar, els grups soci-
als han vingut marcats per la pertinen-
ça o la no pertinença a la comunitat de 
pescadors.

—Ser o no ser pescador...
—O pescadora. Ací radica el conflicte, 
malament anomenat, de les dones del 
Palmar. Per a mi és senzillament el con-
flicte del Palmar. Parlem de pertinença o 
d’exclusió, de gaudir, o no, d’uns privi-
legis, una jerarquia i un reconeixement 
social, de la llibertat de ser pescador, ho-
me o dona. En una societat tan cohesio-
nada, això té un impacte. 

—Quin és l’objecte del llibre?
—No és un llibre sobre la pesca sinó 
sobre la memòria de la pesca. Un ma-
tís important, perquè no volíem només 
arreplegar materials, mides i formes de 
construcció de les eines o estris sinó 
que estàvem més interessades en reco-
llir la vivència, el record de la vivència 
d’una generació de pescadors nascuts 

entre els anys vint i els trenta del segle 
passat, gent que, cap al 2010 en què es 
va fer el treball, estaven entre els setan-
ta i els noranta anys d’edat.

—Eren els pescadors que tenien trenta o 
quaranta anys quan arribà el desarrollis-
mo franquista i, una dècada després, la 
crisi ambiental de l’Albufera.
—És la gent que té records de com era 
el món tradicional de la pesca i l’arròs 
abans del desenvolupament econòmic, 
de la contaminació i de la posterior de-
claració del parc natural. Volíem fer pre-
valdre eixa memòria.

—El vostre treball és hereu de l’estudi 
de Sanmartín Arce.
—Beatriz Santamarina és deixebla de 
Sanmartín, qui va fer un estudi del Pal-
mar com a estructura social marcada 
per la pesca i l’agricultura de l’arròs. El 
nostre treball no és sobre el Palmar, sinó 
només sobre la pesca, la memòria del 
exercici de la pesca. Quan vam plante-
jar-lo, Beatriz era molt conscient del que 
estava passant generacionalment, de 
l’interès i la necessitat de fer-ne l’estudi.

—Era el moment d’assentar els records 
dels pescadors del Palmar i el Saler que, 
en molts casos, ja no hi són.
—És una generació que, respecte de 
les generacions anteriors, les que atén 
el professor Sanmartín, reconeix haver 
perdut una gran part de la informació et-

notopogràfica, del coneixement i els sa-
bers tradicionals. Perquè ells ja han vis-
cut la navegació a motor, la pesca com a 
faena complementària d’una altra activi-
tat en un altre sector, la comoditat d’un 
treball segur...

—La tradició es va perdent i, alhora, la 
memòria.
—En aquell moment, entre els anys 
2008 i 2012, l’opinió general dels pesca-
dors era que la seua activitat, esta pes-
ca tradicional, ja no pagava la pena, que 
estava en vies d’extinció i que s’acaba-
ria aviat. Més de vint anys després de la 
declaració del parc natural, la protecció 
de l’Albufera que ells mateixos recolza-
ren no havia servit per a res, no havia 
servit per a recuperar la qualitat de l’ai-
gua i, amb ella, el recurs pesquer.

—I la bretxa generacional es va fent gran.
—Ara la realitat és una altra. El pes-
simisme ha donat pas a una certa es-
perança. La clau és la qualitat de l’ai-

gua, un assumpte que ha guanyat pes 
en l’agenda política. Per exemple, el tio 
Boro «el de la tia Elisa» —Salvador Fer-
rer—, el pescador que tan generosa-
ment em va introduir i legitimar entre 
els altres amb els qui vaig parlar, re-
coneix, passat el temps, que uns pocs 
socis i sòcies de la comunitat podrien 
tornar ara a viure exclusivament de la 
pesca. I ho diu també Pepe Caballer, el 
jurat dels pescadors.

—Això està passant?
—Això no passa, perquè no es tracta a 
soles d’anar a poc a poc recuperant la 
qualitat de l’aigua. És també la forma 
de vida i la consideració que es fa d’es-
ta manera de guanyar-se la vida. Ara per 
ara, anar a pescar s’entén com a com-
plement d’un altre ofici principal i, so-
bretot, com una manera de mantindre la 
tradició, de pervivència i d’oci. Arran de 
la Covid-19, en ser una activitat a l’aire 
lliure, es reforça de fet esta idea.

—I, donades les circumstàncies, no 
canviarà esta mentalitat en un futur 
pròxim?
—Els números són contraris a esta pos-
sibilitat, perquè en deu anys s’han per-
dut vint redolins. Però, conforme millore 
la qualitat de l’aigua, la pesca millorarà. 
Però, no depén només de factors com 
este ni de la voluntat de la Comunitat 
de Pescadors. Depén sobretot d’una ac-
ció concertada política i institucional di-
rigida a recuperar l’interès de l’activitat, 
a partir de subvencions i de polítiques 
d’ocupació que milloren les condicions 
del treball i l’ofici.

—Políticament, sembla que hi ha una 
preocupació per la recuperació de l’Al-
bufera.
—Així ha de ser. Ha d’haver condicions 
econòmiques i institucionals favorables, 
una estratègia de recuperació i conser-
vació de la pesca basada en les exter-
nalitats ambientals positives per al medi 
ambient, la cultura i l’estructura socio-
econòmica locals. Les implicacions po-
sitives que tindria sobre el conjunt de 
la societat el bon estat de l’Albufera i la 
recuperació d’una activitat tradicional i 
sostenible com la pesca no poden sim-
plement dependre de la responsabilitat 
exclusiva dels pescadors.

VICENT LLORENS

«Caldria una estratègia 
de recuperació basada 
en les implicacions 
positives de la pesca 
per al medi ambient, la 
cultura i l’estructura 
socioeconòmica locals»
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La Casa de la Demanà és un Bé de Re-
llevància Local (BRL) i arquitectònica-
ment és una de les últimes petjades de 
les alqueries tradicionals que hi havia al 
poble: construïda en el segle XVIII, té un 
edifici principal de dues altures, un an-
nex d’una planta i el corral. Ens aturem 
en el vestíbul: ací és on es duia a terme 
l’acte de la «demanà», la subhasta dels 
«puestos» de caça del llac de l’Albufera 
per a cada temporada. Es convocava al 
personal amb el toc de la campana —per 
això també es coneix com a casa de la 
Campaneta— ubicada a la xicoteta torre 
de l’edifici. Era una jornada per als «se-
nyorets», però també per a les classes 
populars: els carrers del Saler s’omplien 
de casetes, de colors i d’alegria.

Gent benestant de la ciutat de Valèn-
cia anava acompanyada de barquers lo-
cals, perquè els aconsellaren sobre els es-
pais més idonis. També es presentaven al 
sorteig «caçadors pobres», com relata Vi-
cente Blasco Ibáñez al seu icònic Cañas y 
barro (1902). L’escriptor menciona diver-
ses vegades al seu llibre la Casa de la De-
manà —la defineix com a «edifici de dos 
pisos, que semblava gegantesc entre les 
barraques»— i la importància que tenia la 
subhasta al poble: «A pesar de esta aglo-
meración no se alteraba el silencio que 

parecía dominar a todos apenas pisaban 
el umbral. Se notaba la misma ansiedad 
muda que reina en los tribunales cuando 
se resuelve la suerte de un hombre, o en 
los sorteos al decidirse la fortuna. Si al-
guien hablaba era en voz baja, con tími-
do cuchicheo, como en la alcoba de un en-
fermo». O quan escriu que el tio Paloma 
temia més «llegar tarde a la demaná que 
perder misa». Tot va començar a canviar 
quan l’Ajuntament de València va comprar 
el conjunt de la Devesa i l’Albufera a l’es-
tat el 1927 i els punts de caça es van anar 
restringint, especialment als anys setanta; 
la dècada dels vuitanta les restriccions es 
van ampliar i en 1987, un any després de la 
declaració de parc natural, es va prohibir 
definitivament la caça a tot el llac.

L’associació juvenil
Ens apropem a temps més actuals. Els 

propietaris de la Casa de la Demanà, els 
germans Castelló, van deixar de viure-hi 
per motius personals. L’any 2004, amics 
del poble els hi demanaren la clau per 
poder emmagatzemar temporalment 
material de les festes del Saler. Allà co-
mençaren a especular sobre la pos-
sibilitat de tindre-hi accés de manera 
més habitual, donar-li un ús i crear una 
mena d’espai social autogestionat per a 

la gent del poble. Als propietaris els va 
semblar bona idea, a canvi d’un lloguer 
molt simbòlic. Així va nàixer l’Associació 
Juvenil Amics de la Casa de la Demanà.

Van rehabilitar l’alqueria amb dues 
ajudes de l’administració que van as-
cendir a 97.000 euros. Als estatuts de 

> PATRIMONI

Un nou futur per a la 
Casa de la Demanà
La Casa de la Demanà, al nucli urbà del Saler, és una joia molt apreciada pels habitants i nadius 
del poble i prou desconeguda pels visitants esporàdics de la ciutat. Sempre ha sigut un edifici 
de propietat privada, tot i que molt obert al veïnat; ara l’Ajuntament de València ultima la compra 
perquè passe a ser públic. Per a alguns, esta decisió fa regust amarg per la pèrdua de l’autoges-
tió de l’espai; altres argumenten que no hi havia alternativa. Ara bé, amb l’adquisició per part del 
consistori, el Saler guanya, per fi, dependències públiques. Esta és la seua història.

l’associació deixaren clar el seu objec-
tiu, com explica el vicepresident, Mi-
guel Sanz: «Recuperar, mantindre i di-
vulgar la cultura del poble del Saler i 
el seu entorn albuferenc». La Casa de 
la Demanà prompte es va convertir en 
l’espai cívic que mancava al poble: va 
acollir classes de ioga, assajos de batu-
cada, visites de col·legis, aniversaris de 
gent del poble, reunions i sopars de la 
comissió fallera, mítings de partits po-
lítics, reunions de la Junta Rectora del 
Parc Natural de l’Albufera i un llarg etcè-
tera. Paral·lelament, van fer un museu 
—anava al programa electoral del PP, 
però mai no el van fer— dins de la casa 
que actualment encara es pot vore. Hi 
trobem motius i panells explicatius re-
lacionats amb la flora i fauna de l’Albu-
fera i la Devesa i hi ha instruments de 
les tres pràctiques històriques del llac: 
la pesca, la caça i el cultiu de l’arròs. 
«És una de les coses que ens agradaria 
que es mantinguera quan passe a mans 
de l’Ajuntament», manifesta Sanz.

L’edifici ha estat el contenidor de di-
verses associacions: a banda de l’Asso-
ciació Cultural Casa de la Demanà —va 
perdre fa tres anys el nom de «juvenil» 
perquè els membres fundadors ja supe-
raven la trentena—, ha sigut seu de l’As-
sociació Veïnal del Saler, de la Falla del 
Saler, de l’Associació Veïnal de la Devesa 
del Saler, de l’Associació d’Usuaris del 
Port del Saler, del Club de Vela Margalló, 
de la Fira de l’Albufera i de la Fundació 
Assut. En l’últim pis es va habilitar un 
coworking on s’ha treballat, per exem-
ple, l’edició del periòdic L’Amfibi que te-
niu a les mans. Per tant, malgrat haver 
sigut de propietat privada, esta alqueria 
de tres cents anys de vida ha exercit du-
rant vint anys d’espai fet per i per a la 
gent del poble del Saler.
 

 De l’autogestió popular a 
l’administració municipal
Si l’autogestió ha funcionat correc-

tament estes dues dècades, per què 
ara s’ha decidit cedir-la a l’Ajuntament 
de València? La primera raó és que els 
propietaris volien vendre i el consisto-
ri volia comprar. Però no podem ome-
tre que des de l’Associació Cultural 
Casa de la Demanà es va impulsar la 
transacció, una decisió que va generar 
no pocs dubtes i debats al si de l’enti-
tat. Alguns volien continuar com sem-
pre, al·legant que amb la compra de 
l’Ajuntament perdien la capacitat total 
de decidir i que el seu ús podria canviar 

La Casa de la Demaná en l’actualitat (foto: Raquel Andrés Durà).

Acta de la «demanà» dels «puestos» de caça 
de la temporada 1875-1876.

Detall de la façana.

EL PERIÒDIC 
DE L’ALBUFERA
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amb un hipotètic canvi de govern: «I si 
ve la dreta i el converteix en un museu 
de la caça?», es pregunten, amb temor, 
algunes veus. 

Enric Dasí, expresident de l’associa-
ció i actual vocal de la junta directiva, 
conta que no podien continuar per fal-
ta de recursos humans: «La majoria de 
la directiva som les mateixes persones 
des de fa 18 anys. No hi ha hagut un re-
lleu, som poqueta gent. Són molts anys, 
moltes despeses, molta feina». Comen-
çaren 80 socis i ara en queden 35: «L’au-
togestió està molt bé, però fa falta gent 
per abanderar-la». Miguel Sanz admet 
que tots tenen la «incertesa» davant el 
canvi de mans de la propietat; tanma-
teix, sosté que era «inevitable», ja que la 
casa tampoc es podia mantindre només 
amb els diners dels associats. «Els dub-
tes són molts, però els avantatges tam-
bé: usar la casa sense preocupacions ni 
d’estar pendent d’anar a obrir a la gent, 
no haver de pagar lloguer, llum i aigua, 
etc. I si compra l’Ajuntament, dis-me il-
lús, hauria de ser per al poble. Pot con-
tinuar duent la gestió el veïnat rendint 

uns comptes a la corporació municipal. 
Dependrà de l’activisme que hi haja al 
poble», observa Dasí.

  Què passarà a partir 
d’ara?

A l’Ajuntament de València expliquen 
que falta resoldre una xicoteta qües-
tió tècnica per fer efectiva la compra de 
l’immoble; després, s’iniciarà un procés 
participatiu perquè el veïnat del Saler 
decidisca què vol a la Casa de la Dema-
nà. Una vegada recopilada la informa-
ció, es licitarà la redacció del projecte i, 
posteriorment, l’execució de les obres. 
La burocràcia farà que passen anys fins 
que es puguen utilitzar les instal·lacions; 
per fer-nos una idea, a finals de 2019 el 
consistori va adquirir la Trilladora del To-
caio del Palmar i tot just acaba de fina-
litzar el procés participatiu. En este im-
pàs, l’associació demana poder emprar 
la casa amb normalitat perquè no tenen 
«un sostre» sota el qual reunir-se. Fonts 
municipals asseguren que hi ha «un 
compromís» de fer accessible la viven-
da durant eixe període de temps. A la 
carta dels desitjos, Sanz afegeix que els 
agradaria que es respectaren totes les 
activitats que es fan ara a la Casa de la 
Demanà perquè continue sent, com des 
de fa vint anys, punt de trobada del veï-
nat del poble del Saler.

 
RAQUEL ANDRÉS DURÀ

Caserna de reivindicacions socials
El Saler és un poble sofert, que ja 

en el franquisme va patir la desmesu-
rada urbanització dels que volgueren 
convertir la Devesa en una ciutat tu-
rística a l’estil de Benidorm. D’aquell 
urbanisme depredador encara queden 
molts rastres: les torres, l’abandonat 
hotel Sidi Saler i el Parador Nacional 
encara actiu, amb camp de golf i accés 
privatiu a la platja. La mobilització ciu-
tadana en plena dictadura franquista 
—considerada la primera ecologista de 
València— va aconseguir aturar el pla 
d’ordenació.

D’aquelles lluites beu el veïnat ac-
tual, que també s’ha hagut d’enfron-
tar a infraestructures que han trencat 
l’estructura social del poble. I des de fa 
vint anys, la seua caserna ha estat la 
Casa de la Demanà. La gran reivindica-
ció de l’associació és clara: recuperar el 
port del Saler. La construcció de la CV-
500 als anys seixanta va traslladar-lo a 
l’altra banda de l’autopista, en uns ter-
renys que abans eren arrossars. «Entre 
cometes, perquè el que es va fer real-
ment és un embassament de ciment, 
no és el port que tenia abans el Saler», 
objecta Miguel Sanz.

L’obstinació pel port té una raó, 
la importància que té històricament 
i socialment per al Saler, com expli-
ca Sanz: «El poble naix del port; era 
on s’emmagatzemava la sal abans 
de transportar-se a València, la sal 
que s’extreia de les salines del Racó 
de l’Olla, hui centre d’interpretació. 
D’ací ve el topònim del Saler». Les 
primeres referències que hi ha del 
poble daten de l’època de Jaume I i 
es fa referència a esta explotació sa-
linera. «La nostra intenció era tornar 
a connectar el Saler amb l’antic port, 
que és el que li dóna vida al poble. 
Moltes persones majors deixaren 
d’anar quan es va traslladar a l’altra 
banda de l’autopista, amb una passa-
rel·la en altura que no era accessible 

per a elles. És gent que s’ha criat al 
port, que es banyava allà abans que a 
la platja quan les aigües estaven ne-
tes. Són persones que han mamat el 
port i en queden completament inco-
municades», lamenta Sanz. El trasllat 
també va perjudicar econòmicament 
els que feien passejos turístics en 
barca.

L’associació no reclama tornar el port 
al seu lloc original, però sí reconnectar 
el poble retirant la passarel·la —que 
psicològicament l’allunya— i posant un 
pas de vianants. L’eliminació del pas en 
altura comptava amb les crítiques dels 
qui defensaven que un semàfor gene-
raria embussos. Finalment es va acon-
seguir «gràcies» a què un camió-grua 
amb un gàlib que superava l’altura de la 
passarel·la la va derrocar. També dema-
nen inversions: «És l’únic port de l’Al-
bufera que encara no s’ha restaurat ni 
s’han fet inversions. Els únics reductes 
que queden del Saler antic són la Casa 
de la Demanà i el port».

Una altra qüestió que han reivindi-
cat durant estos anys és el trasllat de 
la seu de la DGT, centre d’exàmens que 
va obrir a principis dels anys vuitanta, 
al bell mig del Parc Natural de l’Albu-
fera, i per on quasi cada dia passen 
desenes de vehicles privats i fins i tot 
camions de gran envergadura per fer la 
prova teòrica i la pràctica per a conduir. 
Paral·lelament, des de l’Associació Cul-
tural Casa de la Demanà també han 
treballat per qüestions que milloren el 
dia a dia del poble com l’arribada del 
gas natural, el canvi d’enllumenat per-
què l’antic —fanals de polígon indus-
trial— tenia un gran impacte lumínic, 
la creació d’una rodona per reduir la 
velocitat de l’avinguda dels Pinars i 
l’arribada dels Reixos d’Orient al port 
del Saler per acostar-los als xiquets, 
entre altres iniciatives.

R.A.D.

Reunió per a tractar les solucions per a la reconnexió del poble amb el port, en 2015 (foto: V. L.).

Vista aèria del Saler als anys trenta.

Detall de l’exposició a l’interior de la casa (foto: R. A. D.)

«En un procés 
participatiu, el veïnat 

del Saler decidirà 
els usos futurs de 

l’immoble»
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> HOMENATGE

En record de Rafa Paulo

Moltes gràcies, mestres!
Mestre: «Persona que ensenya una 

ciència, un art o un ofici». Davant la 
nostra inquietud per recuperar la na-
vegació a vela llatina en l’Albufera, 
a diferència d’altres, ells van estar ací, 
fent de pont entre dues èpoques. Sen-
se esperar res més que un somriure, 
ens ensenyaren tot el que sabien, que 
no era poc. També aprenguérem d’ells 
a ser  millors  persones. No sé si sa-
brem estar a l’altura.

Quan nosaltres intentàrem recupe-
rar esta forma de navegació a l’Albu-
fera de València, ens trobàrem amb 
un muntó de mirades de reüll i alguna 
burla, però també ens trobàrem amb 
unes persones que cregueren en este 
projecte de bojos. Tres persones que 
serviren de plataforma d’enllaç entre 
una època en què es feia servir la vela 
llatina com a ferramenta de treball i 
esta en la qual intentàvem recuperar 
una forma de navegació amenaçada, 
una de les manifestacions culturals 
més valuoses del patrimoni albufe-
renc. Tres grans persones que posaren 
el seu coneixement a la nostra disposi-
ció, sense més.

El passat mes de gener ens va dei-
xar el nostre benvolgut amic i company 
Rafa Paulo. Serenament, després d’aco-
miadar-se dels més propers i d’un any 
de  lluita acarnissada amb el càncer, tal 
com va referir-se a la malaltia des del 
primer dia. Sense circumloquis.

Va arribar a l’Oficina Tècnica De-
vesa-Albufera un parell d’anys després 
de la seua creació a primers dels vui-
tanta, procedent del departament d’Ur-
banisme de l’Ajuntament de València, 
on recalà després de la clausura de l’es-
corxador municipal de la Petxina, on en-
trà a treballar als 14 anys com aprenent. 
Quan les circumstàncies obligaven, 
la vida laboral podia començar  molt 
prompte en aquells anys de finals del 
franquisme.

«Jo soc matarife», responia quan algú 
s’interessava pel seu currículum, però 
els llargs anys d’exercici de l’ofici li van 
infondre un respecte gairebé sagrat per 
tota manifestació de vida. 

La precoç immersió en el món laboral 
i l’entorn social li van fer emancipar-se 
molt prompte, encara adolescent, i parti-
cipar molt activament en l’agitada, i gai-
rebé sempre perillosa, militància política 
de finals de la dictadura i primers anys 
de l’anomenada «transició», que per a ell 
representava fonamentalment una dece-
bedora llarga sèrie de renúncies i con-
cessions, i més d’una traïció, que havien 
acabat beneficiant els de sempre.

En arribar a l’Oficina Tècnica, s’incor-
porà al jove i entusiasta equip al que 

la primera corporació democràtica de 
l’Ajuntament de València havia encarre-
gat d’impulsar els primers treballs d’or-
denació, recuperació i restauració de la 
Devesa i de l’Albufera, i com rememora-
ria en moltes ocasions, es va trobar amb 
un grup de persones amb la majoria de 

les quals va forjar una amistat més enllà 
del treball i que ha perdurat al llarg de 
tota la seua vida. 

Una de les primeres comeses en què 
va participar fou la preparació de la pro-
posta tècnica —i molt directament en 
la definició dels límits del que després 
seria el Parc Natural de l’Albufera— que 
va servir perquè l’Ajuntament de Valèn-
cia instara la Generalitat a declarar la 
protecció legal de l’Albufera, la Devesa 
i l’espai marjalenc circumdant. 

Van ser anys difícils, complicats, amb 
molta oposició, fins i tot violenta, a qual-
sevol  canvi de l’statu quo. Pintades, 
atemptats amb incendis contra edificis 
municipals i fins i tot alguna perdigona-
da d’advertiment.

Però també va ser una època apassio-
nant. Tot estava per fer i no obstant s’ha-
via de fer tot, i tots havien de fer de tot. 
A més de col·laborar en tot el que cal-
guera, Rafa va començar a recollir tes-
timoni gràfic amb vídeo i fotografia —i 
el que és igual o més important, a reco-
pilar i organitzar l’arxivament del mate-
rial— de tot el que estava passant: els 
treballs de demolició de les restes de la 
fallida urbanització, els successius tre-
balls de restauració dunar, els atemp-
tats, l’activitat pesquera, el cultiu de 
l’arròs  i la caça tradicionals, les mani-
festacions culturals lligades a l’aigua-
moll, l’evolució de les poblacions de la 
fauna i de la vegetació, el redreçament 
del paisatge a mesura que s’avançava 
en la restauració... Un treball immens 

Rafa Paulo (foto: J. M. Benavent).

Fotos de la companyia, modalitat de pesca co-
munal desapareguda, fetes als anys vuitanta 
per Rafa Paulo.

Vicent Aguilar
Vicent de Tartana (1931-2012)

Temperamental, conciliador, incansa-
ble conversador sobre l’Albufera i la vela 
llatina. Un home molt tècnic en la nave-
gació, ben coneixedor de les embarcaci-
ons. El tio Vicent aprengué a navegar a 
vela en els temps en què l’arròs es trans-
portava en grans barques per carreres i 
séquies. Aquella navegació pausada 
i tranquil·la.

Francisco Fèlix
Paco Patim (1931-2016)

Aparellar amb ell era una cerimònia. 
Era molt exigent: «Cada cosa en el seu 
lloc», «els nucs et parlen», són expressi-
ons que he sentit a muntó de vegades 
de la boca del meu mestre, i que ara faig 
servir jo. Gran calculador dels rumbs, 
gens  peresós  a  l’hora de maniobrar, i 
amb una paciència infinita.

Miguel Borja
Miguel Peca (1933-2016)

Dels tres, el més atrevit. Gran coneixe-
dor dels vents i de l’Albufera. Més intuï-
tiu que tècnic. I molt ràpid en les manio-
bres. A banda de tot el seu coneixement 
general sobre la navegació a vela llatina, 
ens ha llegat una destresa específica, 
el que diem «marcar la volta», un cir-
cuit que ens permet navegar amb tots 
els vents.

TONO HERVÁS
ASSOCIACIÓ DE VELA LLATINA ELS PEIXCADORS DE CATARROJA FOTOS: XIMO VES

que ha creat un arxiu gràfic d’inestima-
ble valor per conéixer com ha canviat el 
nostre espai natural més emblemàtic en 
els darrers quaranta anys.

Durant tres dècades hem compartir 
dies lluminosos i tronades a l’Albufe-
ra, ens hem alegrat amb els avanços i 
ens hem consolat amb les decepcions. 
Hem compartit lectures i hem lamentat 
la desaparició dels autors que ens van 
inspirar i ensenyar, i sempre te trobarem 
a faltar.

JOAN MIQUEL BENAVENT
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«El monot d’angula es una red de tela 
metálica con malla muy fina y forma de 
manga que se adapta a una boca de va-
rillas de hierro. Dicha boca tiene forma 
de trapecio rectángulo con bases de 25 
y 15 centímetros y altura de 75 centíme-
tros. Las varillas correspondientes a las 
bases se prolongan 20 centímetros con 
el fin de hincarlas en la orilla y fijar el 
monot. La manga tiene un metro de lon-
gitud y termina por arista de 25 centíme-
tros. Véase croquis en la figura núm. 19. 
Se coloca en la orilla de la Gola y de for-
ma que parte de él quede fuera del agua, 
pues, de lo contrario, pasaría la angula 
por encima del monot. De aquí su forma 
trapezoidal que compensa la pendiente 
de la orilla y hace que la arista superior 
de la boca del monot sea, prácticamen-
te, paralela a la superficie del agua».

D’esta manera tan precisa descrivia 
el monot d’angula Plácido Virgili Sorri-
bes, enginyer forestal, en l’estudi Apro-
vechamiento piscícola de la Albufera de 
Valencia y marjales lindantes, una joia 

bibliogràfica i documental editada pel 
Ministeri d’Agricultura en 1956. I sobre 
el monot, la forma del qual ha anat can-
viant i adaptant-se a les necessitats dels 
pescadors, i a partir de l’interès per la 
tradició de la pesca d’angula al Perello-
net, Ana Lloret ha desenvolupat tot un 
projecte artístic que, gràcies a la Funda-

ció La Posta, es va materialitzar en una 
exposició que ha romàs a la seu d’este 
Centre d’Investigació de la Imatge entre 
abril i juny de 2022.

La proposta de Lloret, equidistant de 
l’art i l’antropologia, resulta de la idea 
original de crear una escultura pública 
per a ser instal·lada a l’entorn de la gola 

> CULTURA

Monot: pesca, memòria i art

El Tancat de la Pipa presenta 
el conte «Jo vull criar a 
l’Albufera!»

Les aventures d’Anneta i Rufino, una 
parella de siverts que, malgrat les difí-
cils condicions ambientals de l’Albufera, 
troben a l’àrea de reserva del Tancat de 
la Pipa un lloc on refugiar-se, alimen-
tar-se i criar, tal com feien els seus an-
cestres fins als anys setanta del segle 
passat. Este és l’argument del conte edi-
tat per les dues entitats de custòdia del 
Tancat de la Pipa, Acció Ecologista-Agró 
i SEO/BirdLife.

El conte, titulat Jo vull criar a l’Albufe-
ra!, ha sigut imaginat i creat per l’equip 
tècnic del Tancat de la Pipa en el marc del 
conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de València. La il·lustradora Chiara 

Boffi s’ha encarregat de donar vida als 
protagonistes, la parella de siverts, i a la 
resta d’animals i plantes que apareixen 
en la publicació, tots ells característics 
de les zones humides com a l’Albufera. 

L’objecte del llibre és donar a conéi-
xer al públic infantil els grans proble-
mes ambientals als quals s’enfronta 
l’Albufera —la contaminació de l’aigua, 
la degradació de l’hàbitat i la presència 
de fauna exòtica invasora, entre d’al-
tres—, així com divulgar la importància 
que tenen les àrees de reserva com el 
Tancat de la Pipa per a la recuperació 
dels hàbitats naturals i la biodiversitat 
associada.

del Perellonet. Comissariada per Boye 
Llorens, l’exposició evidencia l’interès 
compartit per la creadora i la Fundació La 
Posta per atendre la relació entre territo-
ri, paisatge, cultura i art. En el treball de 
Lloret, hi ha, des de la mateixa elecció del 
monot com a objecte d’experimentació, 
una intenció per documentar i donar vi-
sibilitat a una tradició, unes maneres de 
vida i d’aprofitament dels recursos, i una 
identitat que són específiques dins del 
territori de L’Albufera. El projecte inclou, 
de fet, un documental sobre l’activitat 
tradicional de la confraria de pescadors 
del Perellonet. L’experimentació plàstica, 
estètica i documental d’Ana Lloret confe-
reix a este tradicional artefacte de pesca 
una nova dimensió artística.

En el projecte d’Ana Lloret, han col·la-
borat Andrea Alborch i Damià Jordà, au-
tora i productor del documental sobre 
el treball dels pescadors; Edu Comelles, 
qui ha registrat per acompanyar el vídeo 
el paisatge sonor de la gola del Perello-
net; l’enginyer Mateo Buendía, i els ar-
quitectes Rafael Rivera i Javier Rivera.

VICENT LLORENS

Dibuix descriptiu del monot reproduït en el llibre de Virgili. A la dreta, el monot al taller d’Ana 
Lloret (foto: Fundació La Posta).

El llibre, en la versió de format gran, i la representació escènica en forma de contacontes (foto: 
Tancat de la Pipa).
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CEIP Lluís de 
Santàngel del Saler

Les Platges de Charlie
«Les Platges de Charlie» és una cam-

panya de conscienciació i educació am-
biental que, centrada en una de les es-
pècies més vulnerables del litoral de 
l’Albufera, el corriol camanegre, tracta 
de cridar l’atenció sobre la degradació 
de l’hàbitat costaner i la necessitat de la 
seua protecció.

Charlie, el corriol, representa també 
les necessitats d’altres espècies amb les 
quals comparteix l’hàbitat. Protegint Char-
lie, es beneficia de manera indirecta a al-
tres animals i plantes, perquè la conserva-
ció d’esta au significa també la protecció 
de l’ecosistema litoral en el seu conjunt.

Durant el curs 2021-2022, l’alumnat 
del CEIP Lluís de Santàngel del Saler 
ha conegut mitjançant xarrades, excur-

sions, tallers i altres iniciatives i eines 
didàctiques els perills als quals s’en-
fronta este símbol de les nostres plat-
ges i dunes. I han conegut també com 
les nostres xicotetes accions individuals 
poden frenar estos impactes. Durant les 
diferents accions de la iniciativa, s’han 
tractat aspectes com estos:

·  Les platges no són només espais per 
al gaudi de les persones. És necessa-
ri reservar llocs on Charlie i els seus 
companys puguen alimentar-se, des-
cansar i nidificar en calma. I mai no ac-
cedir-hi.

·  El fem que arriba per diverses fonts 
degrada l’hàbitat de Charlie, tant 
a les platges de la Devesa com a la 
mar, la pinada i l’Albufera. No deixar 

residus i retirar al-
guns dels que tro-
bem és una manera 
de col·laborar.

·  La presència de gossos 
solts i de colònies de gats 
en este entorn suposa un impacte 
molt fort sobre les aus, els seus pollets 
i els nius, i sobre molts altres animals. 
És important recordar que els gossos 
estan prohibits a la platja i que no po-
den anar solts per la Devesa.

·  L’hàbitat de Charlie, el litoral, s’està ve-
ient reduït per l’erosió i l’avanç de la 
mar, les causes dels quals, com hem 
vist en este número de L’Amfibi, són 
múltiples: el canvi climàtic, la falta de 
sediments, l’efecte pantalla del port de 

València… I, front a tot 
això, també es pot ac-

tuar.
«Les Platges de Charlie» 

és un projecte de conserva-
ció, sensibilització i educació 

ambiental coordinat pel Parc Natural 
de l’Albufera a través de l’equip d’educa-
dors del Centre d’Interpretació del Racó 
de l’Olla.

A continuació, es mostra el resultat del 
treball realitzat per alumnes dels cursos 
superiors de Primària, els qui, a la mane-
ra dels reporters de premsa, han arreple-
gat les impressions i experiències dels di-
ferents cursos del centre. La iniciativa ha 
estat coordinada per Raquel López i Mar-
ta Orts. 

1r d’Infantil
Els nostres alumnes de tres anys han 

tingut l’oportunitat de fer un corriol 
amb pedres de la platja. També han fet 
jocs del menjar del corriol camanegre i 
s’ho han passat molt bé.

Una gran experiència!

En la classe de tres anys han fet un 
niu del corriolet amb pinotxa de la pi-
nada. També han vist un vídeo on el 
corriol camanegre naixia. I, per últim, 
en la tapa dels seus treballs està el cor-
riolet.

Ha estat genial!

Niu de corriol.

Nius de paper.  Hivernacle de plantes autòctones de 
la Devesa.

Mural.

2n d’Infantil
A Infantil, els xiquets i les xiquetes de 

quatre anys han fet un carnet perquè el 
corriol puga anar a escola. Han acudit 
a fer tallers amb els educadors del Ra-
có de l’Olla amb material reciclat. I, per 
últim, però no menys important, han 
anat a buscar el corriol. El millor és que 
l’han pogut trobar!

Ho han gaudit molt!

Els alumnes de quatre anys han fet 
un mural del corriolet caminant per les 
dunes. També han tingut el plaer de 
fer una imatge de les parts del cos del 
corriol. I han tingut la idea de pintar un 
corriol camanegre amb els dits.

Ha sigut una experiència genial!

3r d’Infantil
Els alumnes de cinc anys han tingut 

la gran idea de fer una bossa amb el 
corriol dibuixat per a guardar els tre-
balls. Però, també han creat un niu de 
paper reutilitzat súper moló!

Són una classe fenomenal!

1r de Primària
Han tingut l’oportunitat  de vore el 

corriol. A més, van fer cases per a Char-
lie i un mural inspirat en l’hàbitat del 
corriolet. 

Què guai!
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Menjadors per a ocells. Cartell divulgatiu.

Excursió per la Devesa.

Retirada de vegetació exòtica.

Xarrada sobre el corriol camanegre.

2n de Primària
Han pogut investigar sobre l’aliment, 

els perills i l’hàbitat. Tot això, treballant 
en grup dins de l’assignatura de Cièn-
cies.

Han treballat molt!

Han pogut investigar les caracte-
rístiques del corriol i les amenaces 
que l’afecten al nostre entorn, moltes 
d’elles conseqüència de l’activitat hu-
mana.

Quant han après!

4t de Primària
Les classes de 4t van fer uns tallers 

per a ajudar a altres espècies d’ocells 
que comparteixen el pati amb els alum-
nes del col·legi. Els tallers han consistit 
a fer bevedors i menjadors amb bo-
telles de plàstic. També van anar a la 
Devesa per arrancar plantes invasores. 
A més, van fer dibuixos sobre bones 
pràctiques ambientals per a una bona 
conservació de l’ecosistema dunar i 
van arreplegar el fem de les platges.

També ens han contat que han fet 
cartells amb la prohibició de xafar les 
dunes i uns dibuixos molt guais del 
corriol. El millor és que han pogut tro-
bar el corriol camanegre!

Respecteu les dunes! 

5è de Primària
En este curs han realitzat una plantació amb els tècnics del Racó de l’Olla amb 

l’objectiu de conservar les dunes per a la bona reproducció del corriol camanegre. 
Després, han organitzat una arreplegada de fem des de l’escola fins a les platges 
durant la setmana de «Litter Less Campaign» del programa Ecoescoles.

A més, han fet un tríptic sobre els ecosistemes del Parc Natural de l’Albufera i han 
anat d’excursió per a conéixer-los millor. Este projecte també els ha permet partici-
par en el concurs «Fes-ho verd» amb un mural de l’Albufera amb materials reciclats.

Han après molt sobre este animalet del nostre entorn en perill i esperen haver 
ajudat una miqueta a millorar-ne la conservació.

Conéixer per conservar!

6è de Primària
Les classes de sisè han anat a recollir fem a les platges i les dunes. Ah! I van fer 

una obra de teatre sobre el corriol camanegre. A més, han vist la importància de 
mantindre els espais nets del nostre entorn i van arrancar les plantes invasores que 
els perjudiquen.

Durant la ruta «Buscant a Charlie», van estudiar algunes espècies d’aus de l’en-
torn fent murals, tríptics molt xulos i altres treballs a classe.

També van entrevistar un home del Saler per a conéixer més coses sobre l’entorn 
de la nostra escola.

Ens estimem el nostre paisatge!

3r de Primària
La classe de 3r B del CEIP Lluís de Santàngel ha fet molts projectes relacionats 

amb el corriol camanegre, per a ajudar-lo. Han fet un cartell informatiu sobre el 
corriol, explicant com viu, de què s’alimenta... També, un menjador i un bevedor 
amb brics i tapes d’ampolles, un conte sobre la vida del corriol i, a més, un cartell 
per a la platja.

Quasi res!

Important mencionar que el corriolet ha viatjat a Ontinyent amb el projecte «Char-
lie parla valencià». També han vist vídeos i pel·lícules sobre el corriol per a conéi-
xer-lo millor, han llegit un quadernet amb informació i han fet una excursió per a 
netejar les dunes perquè el corriol camanegre hi puga viure tranquil.

Ha estat de categoria!

N.4/Estiu 2022
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Temps per a l’escolta. Les ecologies 
sonores del Parc Natural de l’Albufera

Com conviure amb les diferents espè-
cies que ens acompanyen? Com aproxi-
mar-se a l’ecosistema de l’Albufera des 
de la cura i l’escolta? Quin és el valor es-
tètic i polític del cant dels ocells? I quin 
paper té la pràctica artística en la cons-
trucció d’una empatia interespècie?

El cicle «Presentes Densos. En torno a 
las artes de vivir en un planeta herido», 
coordinat per Miguel Ángel Martínez 
i promogut per l’Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM), tracta d’abordar algu-
nes d’estes preguntes, i proposa per 
segon any consecutiu un acostament 
sensible a l’Albufera. Partint de la situ-
ació de crisi ecològica que caracteritza 
este fràgil sistema natural-cultural, la 
primera edició del cicle s’ha centrat en 
processos de diàleg amb els diferents 
col·lectius que habiten el territori: pro-
ductors d’arròs, pescadors, ornitòlegs, 
caçadors, entre d’altres. En esta sego-
na edició es presta especial atenció a la 
dimensió «més que humana» de l’eco-
sistema i, en concret, a les aus que vi-
uen de manera temporal o permanent al 
parc natural. 

«Presentes densos» és un programa 
d’activitats i alhora un grup de treball 
interdisciplinari que té entre els seus 
objectius la intenció de cultivar i com-
partir reflexions i experiències basades 
en l’atenció i la responsabilitat, o res-
ponse-ability, entesa com la possibilitat 
d’articular respostes davant les proble-
màtiques que la nostra complexa rela-
ció amb el medi ambient planteja. Les 
sessions col·lectives, desenvolupades 
entre gener i juliol de 2022, s’han nodrit 
de lectures teòriques d’autores com Vin-
ciane Despret, Donna Haraway i Isabe-
lle Stengers, entre d’altres, així com del 
contacte directe amb l’ecosistema del 
llac i dels sabers empírics i situats que 
este alberga. Nombrosos experts i artis-
tes convidats —el programa complet de 
les activitats, així com els recursos ana-
litzats en les sessions, pot trobar-se en 
la web del cicle: https://www.ivam.es/es/
presentes-archivo/— han guiat el pro-
cés d’aproximació a l’Albufera propor-
cionant eines i coneixements valuosos, 
reparant en una pausa necessària i una 
contemplació sonora com a via per a la 
conscienciació ecosistèmica.

Des d’este canvi de perspectiva i mit-
jançant una percepció holística, la se-
gona edició d’este programa s’acosta 
a la trobada física entre llenguatges so-
nors. Ens familiaritzem amb freqüènci-
es de l’espai circumdant de l’Albufera, 
freqüències produïdes per les espècies 
en el seu hàbitat i freqüències que cap-
turen la presència dels nostres cossos. 
Com diria Pauline Oliveros en relació 
a l’escolta atenta, és impossible sepa-
rar els registres sonors d’ells. Al mateix 
temps que transcorren els acostaments 
a espais molt concrets de preservació, 
conservació i renaturalització del parc 
com són el Tancat de Mília i el Tancat de 

la Pipa, el procés artístic es dirigeix cap 
als enregistraments de camp que arre-
pleguen este complex paisatge sonor 
ple d’estructures rítmiques que reflec-
teixen les interaccions entre aus, am-

fibis, insectes, així com l’impacte de la 
nostra presència humana. Com li suc-
ceiria al compositor Bernie Krause en 
el registre dels paisatges sonors de Lin-
coln Meadow, el resultat de les pràcti-

ques narra la transformació ambiental. 
L’espai «natural» de l’Albufera sona tam-
bé a la irrupció de les línies elèctriques, 
a polígons industrials i a la contínua ex-
pansió del port i del teixit urbà. Repren-
dre la pràctica creativa parant esment i 
cura al que sentim no és més que trobar 
l’evidència del nostre rol en estos siste-
mes de relacions i proposar o suggerir 
noves formes d’escolta interespècie. 

Vam atendre el terme Fonocè com a 
necessitat de reconnectar més enllà de 
la paraula, generant una cartografia de 
connexions aparentment efímeres entre 
espècies. Este mapa sonor es va mate-
rialitzar en la instal·lació «El silenci po-
dria imposar-se» exposada en l’IVAM en 
maig de 2022. El títol fa al·lusió a les re-
flexions de Vinciane Despret, perquè la 
peça emfatitza la riquesa de veus que 
normalment s’escapen a la nostra visió 
i que el nostre model civilitzatori sovint 
ignora i podria acabar extingint. Una in-
vestigació col·lectiva que apel·la a la 
sensibilitat estètica com a estratègia per 
a mobilitzar la nostra consciència ambi-
ental i política.

Imatges de la primera sessió de la segona 
edició del cicle «Presentes Densos» (fotos: 
Miguel Lorenzo, per a l’IVAM).

MIRIAM DEL SAZ BARRAGÁN 
I CHIARA SGARAMELLA
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