1r. premi general 2015 - cuc de macaon de david marfil raurell

Els Natus

35 anys vetllant pel patrimoni natural i la sostenibilitat

reportatge fotogràfic

L’

Associació de Naturalistes de Girona, l’ANG, o els Naturalistes,
o els Natus, que és com se’ns coneix normalment, portem 35
anys fent activitats a les comarques gironines en pro del naturalisme i l’ecologisme.
La societat ha evolucionat molt els darrers 35 anys, i, entre altres aspectes, la percepció de l’ecologisme per part d’aquesta societat. I val
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1r. premi ter 2015 - blue calm de xosé manuel casal luis
1r. premi general 2014 - mosques maristes de miquel feixas feixas

ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA > TEXT
a dir que, malgrat que no sempre les coses han canviat prou ràpid, la millora en la sensibilitat i el
compromís social envers la natura ha estat important. Només cal pensar com es plantejava recollir i
classificar les escombraries 35 anys enrere i de com es fa ara, o la demanda dels productes ecològics,
o l’estalvi de l’aigua, i tantes i tantes altres coses en què hem avançat.
També hi ha reculades doloroses, com la imposició de la variant de Sant Daniel per part del govern, malgrat que ja era cantat que no era la solució al problema, tal com les estadístiques de trànsit
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foto-denúncia.

2014 giravoltant de marc casanovas felix

1r. aigua 2013 - força d’esther bahi

reportatge ELS NATUS

han posat de manifest; o la línia de la MAT; o els productes transgènics (dels quals encara no coneixem quins perills porten). Són mostres de batalles perdudes.
Si fem un cop d’ull a les batalles guanyades, podríem parlar de la campanya «Bústies Netes»,
o «Paperassa», que buscava regular i rebaixar la quantitat de fulletons de publicitat a les bústies
(aquesta campanya, que va néixer a Girona, avui dia té un ressò d’àmbit nacional); o haver salvat el pla
de Vidreres de l’especulació urbanística de poderoses «estructures econòmiques gironines»; o haver
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1r. general 2013 - Sapos d’Ernesto Navarro
1r. fotodenuncia 2013 - medusas de plástico de sergi garcia

rebut un premi europeu, i posteriorment també estatal, al foment de la mobilitat sostenible per la
campanya «Girona Cycle Sexy».
Els Natus també tenim una altra cara: les fotografies que permeten visionar aspectes de la natura que no arribem a copsar perquè sempre anem atrafegats. Portem 27 anys fent el Concurs de
Fotografia Naturalista, en què es valoren —en diverses categories— aspectes com l’activitat d’un
animal o la bellesa de una flor, l’harmonia d’un paisatge proper (la Costa Brava, el riu Ter) o llunyà
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1r. premi mobilitat 2015 - vida sostenible musical de sergio lópez

reportatge ELS
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1r premi ter 2014 - el ter carregat de núria sabater sens

1r. foto denuncia 2015 - cigüeça accidentada en el nido d’eduardo blanco mendizabal

(Àrtic, Patagònia), o fins i tot la duresa de la imatge que denuncia un fet esfereïdor. Un altre aspecte
social i de futur, de futur atès a qui va adreçat, és el casal d’estiu «El Blauet», que ha esdevingut un
referent en l’educació infantil naturalista a casa nostra. Els protagonistes són els futurs veïns i veïnes
de Girona, i al casal hauran après a estimar, a conviure i a respectar la natura. Val a dir que gaudim
d’un lloc privilegiat per poder fer el casal: la Vall de Sant Daniel.
És la nostra feina i ens agrada, malgrat que tenim moments de desànim quan creiem que ja hem
guanyat una lluita i aquesta torna a començar. Passarà amb les prospeccions de petroli, tant al mar
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1r. premi aigua 2015 - bellesa perillosa d’anna-maria canudas teixidó
1r. ter 2013 - un riu amb vida ii de jordi bermejo cabezas

com a terra, amb el fracking, ja que quan torni a pujar de preu voldran novament «punxar», i caldrà
estar amatents per tornar a oposar-nos-hi. També està passant en diversos racons de les nostres
contrades, com ara a la cala Morisca, a Tossa. Fa 20 anys semblava i crèiem que l’havíem salvat; vàrem guanyar una batalla —important, això sí—, però no definitiva, ja que l’amenaça de construir‑hi i
privatitzar aquest bé comú ha reaparegut. Ara cal reprendre lluitar per evitar la seva destrucció. No
serà fàcil, però ens en sortirem una altra vegada. Sortosament els temps estan canviant, i amb el suport d’associats i activistes els Natus no defallirem.
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