
SENYORA

La Lliga per  a  la  Defensa del  Patrimoni  Natural  (DEPANA),  inscrita  amb el 

número 2.327 en la secció del Registre d’Associacions de Barcelona número 1 i 

entitat declarada d’Utilitat Pública, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 

97, baixos, 08024 de Barcelona i representada pel seu Vice-president, en José 

Antonio Garcia Moreno, i

EXPOSA:

El passat dissabte 9 de novembre de 2013, durant una visita guiada a la pineda 

de la Pava (Gavà) organitzada per DEPANA, es va trobar que una parcel·la 

d’aquest espai natural s’havia fet una rompuda, transformant-la i deteriorant-la 

substancialment.

Aquesta parcel·la, situada entra la riera de Canyars, l’Avinguda del Mar, el camí 

de la Pineda i els carrers Marinada-Pinar (veure document “Ubicació parcel·la 

cesquera destruïda nov. 2013”), està formada per una zona humida que està 

inclosa  al  Inventari  de  Zones  Humides  de  Catalunya  (veure  document 

“Jonqueres de rerapineda de Gavà II”). Aquest inventari s'ha fet en aplicació de 

la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, que constitueix el marc jurídic 

bàsic per a la protecció de la natura a Catalunya. Aquesta Llei inclou una sèrie 

de disposicions genèriques, aplicables a tot el territori, referents a la protecció 

de la  gea,  la  vegetació,  la  fauna i  en especial  de les zones humides.  Mes 

concretament, en el seu Article 11 diu:                                                 

 “S'entenen per zones humides, als efectes d'aquesta  Llei, les zones naturals  
de maresma, aiguamoll, torbera o   aigües rases,   permanents  o  temporals,  
d'aigües   estancades  o corrents, dolces, salabroses, salines, amb la  inclusió  
de les  zones  d'aigües marines la  profunditat de les quals no excedeix els sis  
metres.      



Totes les  zones humides  han  d'ésser  preservades  de  les     activitats   
susceptibles  de  provocar-ne  la recessió i la     degradació, mitjançant  les   
normes  corresponents aprovades     pels Departaments competents”.             

En  aquesta  parcel·la  trobàvem  un  mosaic  de  jonqueres amb  cesquera 

(Saccharum ravennae) que, juntament amb d’altres parcel·les de la pineda de 

Gavà, representen la darrera localitat amb entitat d’aquesta comunitat botànica 

a tota Catalunya (veure document “Informe cesquera Josep Lascurain”). Per 

tant, la profunda transformació paisatgística que ha patit el litoral català a les 

darreres dècades ha provocat que aquesta comunitat botànica tingui un grau 

d’amenaça molt alt (veure document “Herbassar cesquera interdunar”). 

De manera que, la parcel·la en qüestió s’ha convertit en un 80-90% en un camp 

llaurat  que ha perdut  tot  el  seu interès  ecològic  (veure  fotos  del  document 

“Informe cesquera Josep Lascurain”)..

Per  tot  això  exposat,  es  DEMANA que  s’admeti  aquest  escrit,  s’incoï 

l’expedient administratiu pertinent, s’investiguin les fets denunciats i, cas de no 

ajustar-se a dret, es duguin a terme les diligències que pertoquin per a la seva 

hipotètica sanció i restauració dels hàbitats afectats.
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