
El COMA inicia, amb dues històries sobre l ’ aigua, el 

Primer cicle de Contes del Medi Ambient obert a tots 

els nens i nenes de 3 a 6 anys. Cada dos mesos, a la Sala 
Infantil de la Biblioteca Font de la Mina, el protagonista 
serà el nostre Planeta Terra. En aquesta ocasió la 
convidada d ’ honor va ser l ’ a igua, coincidint amb el seu 
dia internacional (22 de març ) . Un element bàsic per a 
la vida dels éssers vius; missatge que devien emportar-se 
la quarantena de  nens i nenes de la Ludoteca Toc Toc 
que hi va assistir. 
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La primavera és aquí i, amb ella, tot d ’ ocells que 

venen de lluny a establir-se als nostres parcs i jardins 
fins l ’ estiu. Per tal d ’ afavorir l ’ establiment temporal 
d ’ aquestes aus al Parc del Besòs, els joves del taller 
prelaboral DMoto del Casal dels Infants van construir 6 
nius. Els van fer de fusta lleument vernissats per no ferir 
la sensibilitat dels animals. Mides: alt ( 20 cm ) , ample 
( 1 5 cm )  i fons (7 cm ) ; amb un forat d ’ entrada i 
sortida, i una teuladeta que els protegirà del vent i la 
pluja. En un solejat dia de finals de març els “ fusters ”  
amb els seus monitors van penjar-los en llocs tranquils. 

Ve Sant Jordi, dia de roses i llibres. Ara! no totes les 

roses han de ser collides del jardí sinó que en podem 
trobar de sorprenents. Com les que estan fent les dones 
del Grup Iris, reutilitzant mitges de colors, que a més no 
es marciran al cap d ’ uns dies. 

I, apunteu. Anem d ’ excursió als Aiguamolls de l ’
Empordà amb totes aquelles persones que van acabar 

l ’ à lbum MINATURA i tinguin ganes de conèixer un 
espai natural de gran riquesa. Serà dissabte 17 d’ a bril, 
organitzada pel Consorci. 
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La Unió Europea, ha fet públics els resultats del 
reciclatge i producció d ’ escombraries de cada estat 

membre. A Espanya cada habitant genera 575 kg de 
deixalles per any, de les quals el 57% van directament a 
l ’ abocador. Xifres que superen la mitjana europea de 
524 kg/habitant/any i un 40% que va als abocadors. Pel 
que fa a la separació de residus, els espanyols reciclen 
només el 14% del que produeix, mentre que la mitjana 
europea és del 40%. 
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Els boscos cobreixen el 31% de la superfície 

terrestre. Una avaluació de la FAO sobre l ’ ú ltima 
dècada debel·la que la desforestació ha disminuït 
de 16 milions d ’ hectàrees a 13 milions. Segons els 
experts això es deu a vàries accions d ’ àmbit 
planetari com programes de reforestació en països 
asiàtics, control de tales al Brasil, enduriment de les 
lleis per la tala d ’ arbres, assignació de boscos a 
comunitats per al desenvolupament sostenible o l’
augment en un 13% de zones protegides. Que 
segueixi aquesta tendència! 

Les aus migratòries són un bon indicador per 

conèixer la influència del canvi climàtic. Aus com la 
cigonya o l ’ à liga calçada enlloc d ’ emigrar cap a 
Àfrica per passar-hi l ’ h ivern, s ’ han sedentaritzat 
a Espanya. Igual que elles, prop de 20.000 aus 
estan canviant els hàbits, segons va dir Miguel 
Ferrer, president de la Fundación Migres durant la 
inauguració del II Congrés Internacional sobre 
Migració d ’ Aus i Canvi Climàtic celebrat la primera 
setmana d ’ abril a Andalusia. 
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