
Campanya de sensibilització del perill que suposa 

llençar objectes i escombraries per la finestra, així 
com del mal que es fa a l ’ entorn. La brigada de l ’
Ajuntament ha netejat de brossa de les branques dels 
arbres del carrer Estrelles; un cop al febrer i un altre 
al maig. I, el mes d ’ abril, Agents Cívics i COMA del 
Consorci amb Juntes d ’ Escales de Pla de Besòs, 
van fer una campanya de difusió entre els veïns de la 
zona, amb accions porta a porta, distribució de díptics 
informatius i col·locació de cartells a les escales. 
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Eliminació d ’  herbes als escocells dels nostres 

carrers. Les abundoses pluges de l ’ h ivern han 
portat una primavera verda i frondosa; així tenim ja 
arbres plens de fulles i alguns que floreixen. Però 
també, un munt de plantes i males herbes que 
creixen al peu dels arbres que enlletgeixen el 
paisatge urbà. La brigada del Consorci els ha 
netejat un per un. A la Mina hi ha uns 1.500 arbres 
de fins a 14 espècies diferents que conviuen entre 
cotxes i gent, fent ombra a l ’ estiu i donant vida a 
carrers, places i avingudes.  

Agenda: Mart –Terra. Una Anatomia Comparada. 

Exposició on es contraposen els dos planetes de 
manera visual i didàctica. Podeu visitar-la al Centre 
Polidor ( Rambleta s/n )  fins el 2 de juny, de dilluns a 
dissabte matí i tarda. Entrada gratuïta. 
Jornades de Recuperació dels Espais Fluvials de la 
Conca del  riu Besòs. Dies 11, 13, 18, 20 i 22 de maig, 
organitzades per l ’ Associació per la Defensa i Estudi 
de la Natura (ADENC ) . Les sessions teòriques són al 
Casal Pere IV de Sabadell i es visiten dos espais  
naturals recuperats. 
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Desastre natural pel vessament de petroli que 

afecta ja totes les costes del Golf de Mèxic, en caure 
una torre d ’ extracció de la companyia britànica BP. 

El pou té una fuga diària de 5.000 Kg de cru que 

està provocant enormes danys ecològics, i malmetent 
les platges de la costa sud-est dels EUA. En aquesta 
zona es concentra el 25% del peix que consumeixen 

els EUA i és un reservori important d ’ aus i fauna 
marina, així com d ’ espècies en perill d ’ extinció. 
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La tonyina vermella, en perill d ’ extinció, ha 

rebut una nova estocada mortal al ser exclosa del 
Conveni Internacional d ’ espècies protegides. 
Urgeixen accions immediates: preservar els llocs 
naturals de concentració  per criar i alimentar-se, 
gestionar millor la pesca i acabar amb l ’ engreix 
artificial. Sino, aquest peix altament cotitzat pel 
sushi japonés que s ’ emporta el 90% de la 
tonyina mediterrània,  desapareixerà. En aquest 
sentit, la 8a. Mostra gastronómica d ’ Es 
Mercadal ( Menorca )  l ’ ha eliminat del menú. 

15.000 persones es manifesten a Madrid contra els 
transgènics, convocades per les entitats ecologistes. 

Són conreus extensius que van en detriment de la 
biodiversitat agrícola. Les llavors, molt resistents als 
pesticides,  obliguen el pagès a utilitzar dosis altes, 
perjudicials pel medi i la salut, provocant al·lèrgies. 

A la Cumbre de pueblos sobre el Cambio Climático, 

Bolívia, país amfitrió, va proposar un referèndum 
mundial i la creació d ’ un Tribunal Internacional de 

Justícia Climàtica que permeti jutjar governs i 

empreses que atemptin contra medi ambient. 
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