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1.- INTRODUCCIÓ

En aquest document s’hi recullen totes aquelles accions de difusió que s’han dut a terme al llarg
del 2008, com també les notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació relacionades
amb les actuacions i esdeveniments d’especial rellevància realitzats des del projecte Life
EmysTer.
Aquest recull s’estructura de la següent manera:

En un primer lloc es tracten les 4 principals accions i/o esdeveniments que han tingut lloc el
2008. Aquests són:
A) Alliberament de tortugues d’estany a les llacunes de Mas Pinell, el 29 d’abril de 2008.
B) Publicació del conte “L’Emys, la tortuga d’estany, torna al Baix Ter” i realització de 3
lectures a “Lhora del conte” (finals de maig – principis de juny)
C) Tret de sortida a la campanya de sensibilització, el 20 de juny de 2008.
D) Jornades de clausura del projecte Life EmysTer., celebrades el 14 de novembre de 2008.
Per a cada un d’ells s’expliquen, en el present dossier, els treballs de difusió duts a terme tant
amb els diferents mitjans de comunicació, com altres contactes realitzats en altres àmbits
(institucions, població,...); i finalment es citen les notícies publicades per a cadascun dels actes.

Posteriorment, en un segon apartat, apareixeran altres informacions i accions realitzades a
l’entorn del projecte Life i/o a l’àrea d’actuació d’aquest projecte, sobre les quals se n’han
publicat alguns articles en revistes i diaris o emeses per radio i/o televisió.

I finalment, aquest document s’acompanya d’un annex on apareixen les còpies de les notícies
publicades en la premsa escrita, primerament les que pertanyen al primer bloc, ordenades
cronològicament, i seguidament a les del segon, ordenades segons temàtica.
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2.- ACTUACIONS I ESDEVENIMENTS D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA

A) ALLIBERAMENT DE TORTUGUES D’ESTANY
En les llacunes que van ser inaugurades, el 2007, amb l’alliberament d’una trentena
d’exemplars d’Emys orbicularis, s’hi va realitzar un nou alliberament el 2008, coincidint amb
l’arribada de la primavera i per tant amb la finalització del procés d’hibernació de les tortugues
d’estany.
Per una major difusió d’aquest acte, el que es considera com una de les principals fites del
projecte, donat que el principal objectiu és la recuperació de les diferents espècies d’amfibis i
de tortuga d’estany, mitjançant la recuperació dels seus hàbitats, es van organitzar dues
activitats diferents:
1.- per una banda, en l’alliberament d’exemplars d’Emys orbicularis van participar-hi alumnes
de primària de les escoles de Torroella de Montgrí, l’Estartit i Pals. Amb anterioritat a
l’alliberament, un grup d’educadors ambientals del Museu de la Mediterrània i membres de
l’Escola Taller de les Gavarres, els hi van fer unes xerrades sobre la importància de la
recuperació d’aquests espais d’inundació temporània i permanent, així com de la
problemàtica existent amb la tortuga de Florida.
2.- per l’altra, es va convidar a la premsa (diaris, ràdios i televisió), via correu electrònic i
telèfon, a assistir de l’acte per tal de que aquest actuació fos difosa per diferents mitjans de
comunicació local i supramunicipal.
Aquest esdeveniment, va convertir-se en una notícia amb una gran repercussió mediàtica, i van
assistir en l’acte, a més de les escoles esmentades, un elevat nombre de representants polítics,
des del Sr. Emili Santos, director dels Serveis Territorials del DMAH de Girona; el Sr. Josep
Maria Rufí, diputat de Medi Ambient a la Diputació de Girona; l’alcalde de Torroella de Montgrí,
l’il·lustríssim Sr. Joan Margall i el regidor de Medi Ambient de Pals, el Sr. Àlex Creixell.

Data

Diari

29-març-2008 Diari de Girona

Titular
Alliberaran més tortugues a Mas Pinell el dia 29 del pròxim mes

13-abril-2008 El Punt

Segon alliberament de tortugues a les maresmes del Baix Ter

22-abril-2008 Diari de Girona

Alliberaran dimarts que ve una vintena de tortugues d’estany

30-abril-2008 Diari de Girona

Alliberen les deu últimes tortugues a les basses de Mas Pinell

30-abril-2008 El Punt
Informació Municipal.
Butlletí de Torroella de
Abril-2008 Montgrí i l’Estartit

Més tortugues d’estany al Baix Ter

Nou alliberament de tortugues

B) PUBLICACIÓ DEL CONTE
En la proposta del pla de difusió del projecte Life EmysTer contenia l’edició d’un conte. I així
s’ha fet. Des de mitjans de 2007 i fins el maig de 2008 s’ha estat treballant en la realització d’un
conte per tal de sensibilitzar a la mainada, i alhora als pares i mares, de la problemàtica existent
amb la tortuga d’estany i de donar a conèixer tota la feina que des del projecte Life s’ha dut a
terme.
El conte va sortir publicat el maig del 2008 i per taL de fer-ne una major difusió es van realitzar 3
lectures del conte dins del programa “L’Hora del conte” que ofereixen les biblioteques
públiques de Catalunya.
Concretament es va organitzar una lectura a la biblioteca de Pals (28 de maig), a Torroella de
Montgrí (31 de maig) i a l’Estartit (7 de juny), amb un gran èxit d’assistència. Prèviament s’havia
fet una difusió d’aquest acte a través d’uns targetons i pòsters repartits per les escoles i el
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municipi. Al igual que també es va informar a la premsa escrita per tal de que incorporessin
aquesta informació a les agendes dels diaris.

Data

Diari

Titular

28-maig-2008 El Punt
29-maig-2008 El Punt

Agenda cultura. L’Hora del Conte.
Presenten a Pals el conte del projecte Life sobre les
tortugues d´estany

31-maig-2008 El Punt

Agenda cultura. L’Hora del Conte.

7-juny-2008 El Punt

Agenda cultura. L’Hora del Conte.

C) CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
La majoria de les accions realitzades en el pla de difusió del projecte Life van encaminades a
sensibilitzar a la ciutadania de les problemàtiques existents amb la tortuga d’estany i el seu
hàbitat, a més de donar a conèixer les tasques que es duen a terme i les millores realitzades per
tal d’afrontar i superar les dificultats del territori.
Seguint en aquesta línia es va realitzar tot un conjunt de material per ser exposat en diversos
espais. L’exposició consistia de dos plafons de grans dimensions en els quals s’hi defineixen les
característiques d’ambdues tortugues, per tal de diferenciar-les, i el comportament a seguir
respecte al medi i a les tortugues. Aquesta exposició, en 4 idiomes, anava acompanyada d’uns
díptics, resum de l’explicació dels plafons, i d’uns adhesius amb el missatge del comportament
a tenir en front les tortugues exòtiques.
El tret de sortida es va dur a terme el 20 de juny per part del Sr. Josep Maria Rufí, diputat de
Medi Ambient a la Diputació de Girona; l’alcalde de Torroella de Montgrí, l’il·lustríssim Sr. Joan
Margall i el regidor de Medi Ambient de Pals, el Sr. Àlex Creixell. Aquest acte va tenir lloc davant
l’observatori construït a la bassa de cria, actuació realitzada en el marc del projecte Life
EmysTer, ja que s’inauguraven els cartells informatius; on s’hi havia convocat a la premsa.
Juntament amb la col·laboració dels ajuntament de Torroella de Montgrí i de Pals es va
organitzar una rotació d’aquest material entre els càmpings d’ambdós municipis, les escoles,
les biblioteques i altres centres públics municipals.
La difusió duta a terme va ser la de convocar a la premsa, via email i telèfon.

Data

Diari

Titular

20-juny-2008 Diari de Girona

Faran una campanya per sensibilitzar sobre tortugues exòtiques

20-juny-2008 El Punt

Campanya per evitar que es deixis anar tortugues de Florida al Baix Ter

21-juny-2008 Diari de Girona
Informació Municipal.
Butlletí de Torroella de
Agost-2008 Montgrí i l’Estartit

El projecte Life vol sensibilitzar el turisme del litoral empordanès

La problemàtica de les tortugues exòtiques

D) JORNADES DE CLAUSURA DEL PROJECTE LIFE EMYSTER
El 14 de novembre es va dur a terme al Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí, les
jornades de clausura del projecte, titulada “Conservació i gestió del territori als aiguamolls del
Baix Ter”.
Per la difusió de la jornada es van realitzar diferents accions:
1.- Impressió de 1000 díptics i 300 pòsters A3 per fer-ne difusió entre la població dels municipis
de Torroella de Montgrí i Pals, a la Universitat de Girona, entitats vinculades al territori i a la

—————————————————————————————————

3

temàtica. 500 dels díptics es van donar al Museu de la Mediterrània el qual es va oferir a fer-ne
difusió als seus contactes.
2.- Penjada del material a la web del projecte (a l’apartat Agenda)
3.- Informar i invitar als diferents mitjans de comunicació
4.- Es va enviar el programa en digital, amb el link a la web a :
a) una llista de distribució, titulada “Territori” en la que estan donats d’alta professionals
relacionats amb la gestió del territori (geògrafs, ambientòlegs, biòlegs, urbanistes,...)
b) les persones que a través de la web s’han donat d’alta de la llista de distribució de la
difusió del Life
c) les institucions vinculades al projecte (Diputació de Girona, Consorci Costa Brava,
Generalitat de Catalunya,...)
El resultat va ser un total de 67 inscrits més la quinzena de ponents que van estar presents al
llarg de tota la jornada.
Alhora va aparèixer la notícia en els diferents mitjans de comunicació.

Data
Diari
2-novembre2008 El Punt
3-novembre2008 Diari de Girona

Titular
Jornada de cloenda del projecte europeu de recuperació de la tortuga
d’estany al Baix Ter
Torroella acull el pròxim dia 14 la jornada de cloenda del projecte Life

3.- ALTRES ACTUACIONS, INFORMACIONS I NOTÍCIES DE MENOR IMPACTE
VINCULADES AL PROJECTE LIFE EMYSTER I/O A L’ÀMBIT D’ESTUDI (EL BAIX TER).
Han estat diverses però sobretot de gran importància les actuacions i els avenços que s’han fet
en el projecte Life EmysTer al llarg del 2008, fet que ha generat interès en els mitjans de
comunicació. Les aparicions a informatius de diverses cadenes i a la premsa escrita, així com
en revistes temàtiques de medi ambient com en els diaris, han estat importants. No sols per
actuacions directament dutes a terme del projecte Life sinó també vinculades a l’àrea objecte
d’estudi del projecte (el Baix Ter).
Algunes d’aquestes notícies han fet referència a la proposta de declaració de parc natural tota la
zona del Baix Ter, noticia que va aparèixer a la premsa (El Punt Diari, Diari de Girona i La
Vanguardia, entre d’altres) a mitjans d’estiu i fins a finals del 2008. Relacionat amb aquesta
temàtica es va realitzar un reportatge pel programa Medi Ambient de la Televisió de Catalunya,
on el director del projecte Life va col·laborar-hi.
A més, al llarg del 2008 han aparegut altres notícies relacionades amb el projecte Life, com de
tasques que es van duent a terme i/o fites que es van aconseguint, entre d’altres.
En l’annex d’aquest dossier s’hi troba còpia de cadascuna d’elles.
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ANNEX
_____________________________________________________________________________________
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DdeG, Torroella de Montgrí
Les basses de la zona del Mas Pinell, al terme municipal de Torroella de Montgrí, tornaran a ser escenari d'un
alliberament de tortugues d'estany dins del marc del Projecte Life de recuperació de l'hàbitat d'amfibis i
tortugues d'estany als aiguamolls del Baix Ter. L'alliberament tindrà lloc, segons han anunciat els responsables
del projecte, el dimarts 29 d'abril i serà el segon en aquesta zona després que l'any passat ja s'hi deixessin 16
tortugues galàpagues europees.
Segons els responsables, aquest serà el darrer alliberament que es farà i, com en les ocasions anteriors,
s'organitzaran activitats de conscienciació per als alumnes de Primària de les escoles de Torroella de Montgrí i
Pals, els quals participaran activament en l'alliberament de nous exemplars a les basses construïdes
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Acn/DdeG, Torroella de Montgrí
Una desena de tortugues d'estany, procedents del
Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, van
ser alliberades ahir a les basses construïdes al Mas
Pinell de Torroella de Montgrí. Es tracta del segon
alliberament que es fa en aquesta zona en el marc
del projecte Life EmysTer, que té com a objectiu la
recuperació de ?l'hàbitat d'amfibis i tortuga d'estany
als aiguamolls del Baix Ter. Els alumnes de Primària
de tres escoles del municipi i de Pals van participar
de forma activa en l'alliberament.

participació. Els alumnes de primària van alliberar tortugues.
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Alliberaran dimarts que ve una vintena de tortugues
d´estany

Tornar a l'Edició Actual

DdeG, Torroella de Montgrí
El projecte Life que s'està desenvolupant a l'Estartit, Mas Pinell i Pals per a la recuperació de l'hàbitat d'amfibis
i tortuga d'estany als aiguamolls del Baix Ter farà el pròxim dimarts, 29 d'abril, el darrer alliberament amb una
vintena de tortugues d'estany a les basses construïdes a l'entorn del Mas Pinell, al municipi de Torroella de
Montgrí.
L'acte serà presenciat pel Director dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambientde Girona, Emili
Santos, juntament amb representants polítics dels ajuntament de Torroella i Pals.
A més, com ha estat sempre en aquests actes, s'organitzaran activitats de conscienciació pels alumnes de
primària de les escoles de Torroella de Montgrí, l'Estartit i Pals, els quals participaran activament en
l'alliberament de les tortugues.
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Medi Ambient

Servei de control de la fauna urbana

Oposició ferma al centre de
tecnificació d’esquí nàutic

Campanya per reduir el nombre de
gavians al nucli urbà de l’Estartit

> L'equip de govern del nostre Ajuntament considera
un error estratègic i un risc per al desenvolupament sostenible del Baix Ter, la instal·lació del centre de tecnificació que promou la Federació Catalana d'Esquí Nàutic
a Pals, a tocar els límits del futur parc natural. Atesa la
transcendència que pot tenir la seva construcció en un
entorn tan fràgil, i partint sempre del respecte a l'autonomia municipal, sosté que no es pot obviar l'impacte
de l'activitat per al conjunt del territori, un dels principals recursos de desenvolupament econòmic pel que fa
a les activitats turístiques i agrícoles.

> La darrera setmana d’abril es va iniciar una campanya per punxar ous de gavians a determinats indrets
públics i privats del nucli urbà de l’Estartit. Amb aquesta mesura, que s’allargarà fins a mitjan juny, es vol evitar el naixement dels polls i atenuar l’impacte que ocasionen aquestes aus —brutícia, soroll—. Per reforçar la
campanya, es va repartir un díptic informatiu entre tots
els veïns en el qual també es demanava la seva col·laboració. A banda de punxar els ous, actuació que porten a
terme tècnics d’una empresa especialitzada, es demanava als veïns que retiressin els objectes que deixen els
gavians per fer els nius. Cal saber que la simple retirada
d’ous és una mesura poc pràctica, perquè els gavians
tornen a pondre. En canvi, el fet de punxar-los els inutilitza i fa que les aus continuïn covant fins que passa la
temporada de posta.

En una nota feta pública quan es va tenir coneixement
del projecte, que el mes d’octubre havia estat rebutjat
d’emplaçar al nostre terme, l’equip de govern demana
que no es caigui en localismes i es tingui una visió globlal del territori. Es recorda que «els arguments en què
fonamentem la nostra postura continuen essent els
mateixos que en el seu moment vam donar per oposarnos-hi. Entenem que la situació continua essent la
mateixa, només que en aquest cas l’activitat es proposa a poca distància de la inicial. Els límits del futur parc
natural no s’han d’interpretar com una línia a partir de
la qual tot s’hi val. És ben lògic que existeixi una franja
de transició on els usos permesos també siguin coherents amb la fragilitat de tot aquest territori.»
Projecte Life Emyster

Nou alliberament de tortugues
> Escolars de Torroella, l’Estartit i Pals van participar
dimarts 29 d’abril en el segon alliberament de tortugues que es porta a terme al Mas Pinell. Aquesta és una
de les actuacions centrals del projecte Life Emyster, que
té com a objectiu la recuperació de l’hàbitat d’amfibis
i la tortuga d’estany (Emys orbicularis) als aiguamolls
del Baix Ter. L’alliberament es va realitzar en una bassa
especialment condicionada per a aquesta actuació.

A J U N T A M E N T

D E

Urbanisme

Fem compatible la construcció amb
la qualitat de vida de la població
>Des de l'Àrea d'Urbanisme s'han posat al dia diverses
ordenances reguladores de la construcció per evitar la
discrecionalitat i subjectivitat que es produïa en determinats casos. Es pretén, així, garantir la compatibilitat
entre l'activitat productiva i el dret que té la ciutadania
a gaudir de la via pública i del descans, per guanyar en
qualitat de vida. Aquest propòsit s'ha concretat en l'elaboració de dos nous reglaments, un per regular el desenvolupament d'obres al sector de la construcció
durant el període estival i un altre per regular la concessió de llicències d'instal·lació de grues. Així mateix, s'ha
revisat l'ordenança d'ocupació de la via pública.
La voluntat de l'Ajuntament no és, en cap cas, limitadora de l'activitat. Al contrari, únicament es pretén disposar d'un marc jurídic que tracti amb equitat i proporcionalitat el seu desenvolupament, per evitar que es
puguin generar greuges comparatius i molèsties injustificades. Hem de ser conscients de la component turística del nostre municipi i del model de qualitat i
excel·lència en el qual estem invertint tants recursos. Per
això, el treball ha de ser vist globalment i cal ser molt
curosos en tot allò que incideix en les persones.
L'Ajuntament, a més, pretén incentivar la bones pràctiques, per això ha previst una reducció de fins al 15 %
en la taxa d'ocupació de la via pública si es compleixen
determinades condicions. Preferim deixar de recaptar
aquest diferencial, si la població en surt beneficiada.
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Presenten a Pals el conte del projecte Life sobre les
tortugues d´estany

Tornar a l'Edició Actual

DdeG, Pals
L'Emys, la tortuga d'estany, torna al Baix Ter és el
títol del conte que s'ha editat amb motiu de la
finalització del profecte Life de recuperació dels
hàbits d'amfibis i tortugues d'estany del litoral de
l'Estartit, Mas Pinell i Pals. Ahir es va presentar i se'n
El conte es presenta a la biblioteca.
marc martí
va fer una lectura a la biblioteca de Pals, que es
repetirà a Torroella de Montgrí aquest dissabte i a
MULTIMÈDIA
l'Estartit el 7 de juny. L'objectiu del conte és donar a
Fotos de la notícia
conèixer a la mainada, i alhora als pares, la
problemàtica de les tortugues d'estany. En temps
passats la principal problemàtica era la degradació i desaparició del seus hàbitats. Actualment, però la
problemàtica ha estat l'aparició de la tortuga de Florida que entra en competència amb la tortuga autòctona.
Així, en el conte s'ha volgut plasmar aquests dos fets. Es pretén sensibilitzar a la població i evitar al màxim
l'alliberament d'exemplars de tortugues de Florida.
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MEDI AMBIENT

Tornar a l'Edició Actual

Faran una campanya per sensibilitzar sobre
tortugues exòtiques
TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG

El projecte Life Emys Ter que s'ha desenvolupat els darrers vuit anys i que aquest conclou inciarà una
campanya de sensibilització sobre la problemàtica de les tortugues exòtiques. Aquesta iniciativa ha consistit en
la recuperació dels hàbitats dels amfibis i dunes de l'Estartit, Mas Pinell i Pals, entre el que s'incloia la
recuperació de la tortuga d'estany, l'autòctona de la zona, i que havia estat desplaçada per una d'al·lògena, la
tortuga de Florida.
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El Projecte Life vol sensibilitzar el turisme del litoral
empordanès

Tornar a l'Edició Actual

TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG

El Projecte Life ha donat el tret de sortida a una campanya de sensibilització que estarà activa fins la
finalització del projecte, aquest 2008. La campanya recorrerà diferents espais turístics com càmpings, museus
o oficines de turisme.
Aquesta és una més de les actuacions que pel que fa a difusió es porten a terme dins del projecte Life
EmyTer. Poc després d'un alliberament de tortugues d'estany a Mas Pinell el 29 d'abril i de la publicació d'un
conte sobre la problemàtica d'aquestes tortugues,
començarà a recórrer per diferents espais turí?stics. Una exposició que té per objectiu donar a conèixer a tots
els potencials usuaris del territori de Torroella de Montgrí-l'Estartit i Pals, que s'hi esta? duent a terme un
projecte Life.
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La problemàtica de les
tortugues exòtiques
La coneguda tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) és una espècie de tortuga exòtica que s'ha importat massivament per al comerç en aquaris i com a animal domèstic. Té una gran capacitat per colonitzar
espais i actualment és la tortuga aquàtica més abundant a Catalunya. Competeix amb les tortugues aquàtiques autòctones, la tortuga d’estany principalment
(Emys orbucularis) per accedir als llocs d'insolació, llocs
importants per al cicle biològic de qualsevol rèptil, i
també hi competeix per l'hàbitat i l'aliment.
Aquest és un dels motius pels quals la tortuga d'estany
es troba en franca regressió a tota la seva àrea de distribució, especialment al sector nord. Està considerada
com un dels rèptils més amenaçats d'Europa.
Un dels objectius del projecte Life EmysTer, que ha tingut lloc al nostre municipi i al de Pals, és la millora de
l'hàbitat de la tortuga d'estany i el posterior alliberament d'aquesta espècie en aquests indrets, on havia
viscut de forma espontània.
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Diada Nacional de Catalunya
Conferència «L'exili del Baix Empordà
al 1939», a càrrec de Jordi Gaitx
Molto. A les 12h, a l’Auditori de Can
Quintana.
A les 13 h, la coral El Recer i el Cor
Anselm Viola interpretaran el Cant
dels Segadors al pati de Can Quintana

Serveis municipals
Ajuntament
Centre de Serveis de l'Estartit
Oficina de Turisme
Àrea de Cultura
Pavelló poliesportiu
Punt Klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Serveis Socials
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Promoció Econòmica i Comerç
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Urgències i Sanitat
Perfil i panxa de
la tortuga
americana,
coneguda com a
tortuga de
Florida, una
espècie invasora
molt agressiva
que desplaça la
tortuga
autòctona.

Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 07 79 72
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112

Equipaments docents

Si per alguna raó sou propietaris d'una tortuga exòtica i us
en voleu desprendre podeu trucar al telèfon de Control
Girona 972 40 53 40, o bé portar-la al Centre de
Reproducció de Tortugues de l'Albera (Tel. 972 552245 o a
crt@tortugues.cat)
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Equipaments culturals
Biblioteca de Torroella Pere Blasi
Biblioteca de l'Estartit
Cinema Montgrí
Museu de la Mediterrània-Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

Dipòsit legal GI-112-1985

Recordeu que alliberar al medi la tortuga americana d'orelles vermelles, coneguda com a tortuga de Florida, és un
acte d'irresponsabilitat i a més, constitueix una infracció
administrativa qualificada de molt greu, segons estableix la
llei de protecció dels animals.

Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults
Llar d’infants Petit Montgrí

diumenge, 2 de novembre de 2008
>

Jornada de cloenda del projecte europeu de recuperació de la tortuga d'estany al Baix Ter El
projecte europeu de recuper...

A.V.. Torroella de Montgrí.

...ació de la tortuga d'estany al Baix Ter amb la recuperació del seu hàbitat, i també dels
amfibis, es clou el 14 de novembre amb una jornada de treball. Durant la jornada, que es
farà al Museu de la Mediterània-Can Quintana, de Torroella de Montgrí, s'hi exposaran els
resultats del projecte, on s'ha aconseguit, gràcies a cessions d'empreses particulars, un
hàbitat d'unes 50 hectàrees, a part d'alliberar-hi 32 tortugues, descendents de les que
havien ocupat aquesta zona. Però també es parlarà del territori, especialment del fet que
aquest àmbit formarà part d'un futur parc natural. La jornada es clourà amb la
presentació i signatura del conveni de constitució de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals
Mediterranis entre l'Ajuntament de Torroella i la Universitat de Girona. I el dia següent,
dissabte 15, hi ha previst fer una bicicletada per la zona.

Torroella acull el pròxim dia 14 la jornada de cloenda del projecte Life - Comarque...
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Torroella acull el pròxim dia 14 la jornada de cloenda
del projecte Life

Tornar a l'Edició Actual

Serà present al Museu de la Mediterrània la directora general del Medi Natural, Núria Buenaventura

TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acollirà el pròxim divendres dia 14 la jornada de cloenda
del projecte Life Emyster sobre "Conservació i gestió del territori als aiguamolls del Baix Ter". La cloenda de la
jornada comptarà amb la presència de la directora general del Medi Natural, Maria Núria Buenaventura, com a
representant del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el diputat de Medi Ambient i Territori, Josep Maria
Rufí, de la Diputació de Girona, juntament amb els representants polítics dels dos municipis vinculats al
projecte Life (Torroella de Montgrí i Pals), concretament l'alcalde de Torroella, Joan Margall, i l'alcalde de Pals,
Joan Silvestre.
En finalitzar la jornada hi haurà la presentació de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis amb la lliçó
inaugural sobre "La importància de la recerca per a la conservació dels ecosistemes litorals" a càrrec del
doctor Ramon Moreno, catèdratic d'Ecologia de la Universitat de Girona i Director General de Recerca del
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Aquest projecte s'ha desenvolupat els darrers anys dirigit pel doctor Xavier Quintana i que ha consistit en la
recuperació de l'hàbitat dels amfibis i de les tortuges d'estany. I s'ha fet en les dunes i llacunes del litoral dels
dos municipis citats.
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infraestructures

Tornar a l'Edició Actual

La passera sobre el Ter a la Gola serà penjat en la
seva totalitat
No hi haurà cap tipus d'element que la subjecti dins del riu

C.T.B., l'Estartit
La passera de la Gola del Ter, entre la platja de
l'Estartit i Mas Pinell començarà a gestar-se a aquest
any. L'alcalde, Joan Margall, va explicar al director
general de Costes del Ministeri de Medi Ambient,
José Fernández, que la passera que ha d'unir les
dues ribes del riu serà penjada sense cap columna
que la subjectiu a dins del Ter. Margall va ensenyar
dimecres passat a Fernández al punt d'on sortirà la
passera des del costat de l'Estartit, a qui
acompanyava el director del projecte Life de
Torroella, l'Estartit i Pals, Xavier Quintana.
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la gola. Margall, Quintana i Fernández, on surt la passera a Mas
Pinell.
marc martí

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2952_3_245054__Comarqu... 12/05/2009

Diari de Girona - Comarques - Un particular cedirà 7,5 hectàrees al Mas Pinell per a... Página 1 de 1

De Compras
Libro Diosas de Papel. Cultura a
tu alcance de tu mano. 16,00 €

Más productos

Dijous 20 de març de 2008

Contacti amb diaridegirona.cat | RSS

NOTÍCIES

HEMEROTECA »

Comarques

n EN AQUESTA WEB
j
k
l
m

j
k
l
m
n

PORTADA
ACTUALITAT

ESPORTS

ECONOMIA

OPINIÓ

BLOCS

GENT I OCI
SERVEIS

Girona

Comarques

Catalunya

Espanya/Internacional

Cultura

Ciència i Tecnologia

Successos

Fotos

diaridegirona.cat » Comarques

Un particular cedirà 7,5 hectàrees al Mas Pinell per
al projecte Life
El mes d'abril es farà un nou alliberament de tortugues
VOTI AQUESTA NOTÍCIA

C.T.B., Torroella de Montgrí
L'equip de govern de Torroella de Montgrí ha
aprovat el conveni per signar amb un particular la
cessió de 7,5 hectàrees per a desenvolupar-hi part
del projecte Life a la zona del Mas Pinell. El director
de la iniciativa, Xavier Quintana, ha explicat que
aquesta és la tercera cessió -pendent de signar entre
les dues parts- d'aquest particular, Miquel Vilaplana,
que ha cedit, en total, 23,27 hectàrees. En aquests
darrers terrenys pendents de cedir, s'hi faran poques
actuacions, segons Quintana, ja que es troba en
bastant bon estat i que el que es farà es retirar
plantes invasores com plomalls o xuclamel -una
nou alliberament. Una de les tortuges alliberades l'any passat.
enfiladissa d'origen japonès- i repoblar de flora
laura fanals
autòctona. En qualsevol cas, no es farà cap bassa
MULTIMÈDIA
nova ja que ja hi ha una destacada població
d'amfibis, segons Quintana.
Fotos de la notícia
D'altra banda, el web del projecte anuncia que el
pròxim mes es farà un nou alliberament en els aiguamolls del Baix Ter, concretament de galàpets europeus.
La pàgina també informa que els 16 que es van alliberar l'abril de l'any passat ham mostrat una bona
adaptació al Mas Pinell. Així, d'aquestes, dues van travessar la carretera que separa la bassa del càmping el
Delfín Verde -una d'elles viu en un arrossal de Pals- mentre que les altres 14 s'han quedat on van ser
alliberades.
COMPARTIR
ENVIAR PÀGINA »

IMPRIMIR PÀGINA »

AUGMENTAR TEXT »

REDUIR TEXT »

Què és això?

Más Ofertas Aquí

Desktop Vostro
420 Lmt

Bateria Samsung
Sl-b1974 7.4v

Proyector +
Pantalla Electrica

DELL: Tecnología a
buen precio.

Importantes
descuentos on-line.

Democratizamos el
proyector.

499,00 €

33,42 €

549,99 €

Conegui'ns: CONTACTI | CONEGUI'NS | LOCALITZACIÓ
diaridegirona.cat és un producte d'Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través
d'aquest mitjà, llevat autorització expressa de diaridegirona.cat. Així mateix, queda prohibida tota
reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel·lectual.

PUBLICITAT: TARIFES
Adaptat a la Llei de
Protecció de Dades per

Altres publicacions del grup Editorial Prensa Ibérica

Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia |
La Nueva España | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032000_3_254647__C...

12/05/2009

40 espècies invasores amenacen la flora de la desembocadura del Ter - Comarques -... Página 1 de 2

De Compras
Deshumidificador de Aire
Purline. Importantes descuentos
on-line. 1.442,40 €
Más productos

Diumenge 10 d'agost de 2008

Contacti amb diaridegirona.cat | RSS

NOTÍCIES

HEMEROTECA »

Comarques

n EN AQUESTA WEB
i
j
k
l
m

j
k
l
m
n

PORTADA
ACTUALITAT

ESPORTS

ECONOMIA

Espanya/Internacional

Ciència i Tecnologia

OPINIÓ

BLOCS

CULTURA I OCI
SERVEIS

Girona

Comarques

Catalunya

Successos

Fotos

diaridegirona.cat » Comarques

HEMEROTECA

40 espècies invasores amenacen la flora de la
desembocadura del Ter

Tornar a l'Edició Actual

La presència incontrolada d'aquests vegetals podria implicar una pèrdua de la biodiversitat
02:40

GIRONA | EUROPA PRESS/DDG
Una quarentena d'espècies vegetals al·lòctones -és a
dir, de caràcter invasor- ocupen actualment la
desembocadura del riu Ter, fet que provoca la
modificació dels hàbitats i la substitució de la flora
pròpia del territori. Algunes es van introduir a la
zona fa més de 50 anys, com una espècie de jonc
anomenada Arundo donax o la Robinia
pseudoacacia, i ja formen part de la flora habitual de
la desembocadura del Ter, tot i això, d'altres són
d'introducció més recent i no tenen una "afectació
molt clara en els ecosistemes", segons un projecte
La Gola del Ter, a l'Estartit, reuneix una quarantena d'espècies
de l'Associació Nereo sobre la zona. Aquestes
vegetals al·lòctones.
espècies es troben en expansió i l'afectació més greu
ddg
es troba a les zones humides i els ambients litorals.
"El creixement és molt agressiu, les espècies d'aquí no creixen tan de pressa", va argumentar el responsable
del projecte Nereo, Guillem Mas. La presència "incontrolada" d'aquestes espècies a la desembocadura del Ter
podria comportar una pèrdua de la biodiversitat, va afegir.
Malgrat que, segons Nereo, la zona de la Closa de la Fonollera ocupa "valors naturals de gran importància",
com el sistema de dunes, els aiguamolls i els boscos de ribera, la situació és especialment delicada a l'espai
ocupat per la finca privada els Closes de la Fonollera, on algunes espècies han crescut "desmesuradament" i
exerceixen una "competència directa" sobre les espècies autòctones, que podrien arribar a desaparèixer si no
s'eliminen les invasores. A més, la finca està afectada per diversos problemes de conservació, com l'estat de
degradació de la zona i el pas constant de vehicles que estacionen a la platja.
Recuperació de la zona
Tot i això, l'Associació Nereo va signar fa poc un acord de custòdia amb la promotora immobiliària Elisa,
propietària de la finca després de set anys de negociacions. Es tracta d'un conveni perquè l'entitat realitzi
activitats de conservació a la finca. Normalment, els convenis de custòdia responen a la "bona fe" de les dues
parts i cap dels signataris rep contraprestacions econòmiques, però les entitats de custòdia treballen perquè
les finques custodiades rebin beneficis fiscals, "com als Estats Units o Anglaterra".
Nereo té previst practicar a la zona la supressió del "focus de propagació" i la restauració de les espècies
vegetals autòctones, i a més preveu reinstaurar el sistema dunar. Aquestes actuacions requereixen una
inversió de 140.000 euros, dels quals encara en falten 54.000. L'Agència Catalana de l'Aigua va aportar al
projecte de Nereo aproximadament 20.000 euros, la Conselleria de Medi Ambient 10.000 més ?-i potser
aquest any torna a atorgar subvenció a l'entitat- i, finalment, l'empresa Cruma va aportar 10.000 més al
projecte, entre d'altres.
Recentment, el treball de recuperació de la zona va ser premiat per la Fundació Biodiversitat amb 26.224
euros. Segons el director de projectes de Biodiversitat, German Alonso, el projecte "és adequat perquè resol
un problema concret". A més, Alonso va explicar que els acords de custòdia "ofereixen una solució".
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí també ha rebut ajudes de la Unió Europea, dins el Programa LIFE,
durant els tres últims anys per un valor de gairebé 700.000 euros per d'eradicar el problema de les espècies
invasores al municipi.
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reglament del Consell Consultiu per tal que
sigui aquest mateix que esculli el seu president, i no hagi de ser per força el gerent del
consorci. Segons sembla, quan la Generalitat
entri a formar part del consorci, s’hauran de
modificar els reglaments de funcionament
intern i llavors es podran introduir aquestes
modificacions. També es va instar al consorci a posicionar-se en contra de la tallada
d’alzines al cim del Tibidabo i la construcció
de la nova muntanya russa per l’impacte al
parc i per l’augment de l’afluència de visitants i vehicles. La resposta fou que aquesta
muntanya russa es fa dins de la legalitat i
acompanyada d’un estudi d’impacte
ambiental que preveu mesures correctores i
compensatòries i que s’ha previst limitar
l’accés amb vehicle al cim del Tibidabo i
prioritzar l’accés amb transport públic.
Natura Catalana. La lettre
des Réserves Naturelles
Catalanes. Dossier Foret
(2ième partie), juliol de 2008.
12 p.

Un altre tema que es va tractar és la entrada
de la Generalitat al consorci del parc, que es
votarà durant l’assemblea general del 23 de
juliol i en cas que s’accepti, s’aprovarà el
conveni de col·laboració entre la Generalitat
i el consorci. L’entrada de la Generalitat
suposarà un augment dels recursos disponibles per a la gestió del parc.
Sobre les aportacions dels membres del
Consell Consultiu, destaquem que des de la
ICHN es va organitzar la jornada científica
sobre espais oberts a Collserola el 27 de
maig i que el document amb els resultats i
conclusions esta disponible al web de la
ICHN.
També durant la votació de propostes dels
membres del consell, destaquem que es va
votar elevar a la comissió executiva del parc
la proposta d’incloure dins els límits del
futur parc natural els espais amb importància
de connectivitat ecològica de la plana
vallesana. També es va aprovar per un estret
marge de vots elevar la petició de dimissió
de l’alcalde Jordi Hereu com a president del
consorci per manca de sensibilitat cap a
Collserola arran d’unes declaracions imprecises i desafortunades.
El gruix de la reunió es dedicà a la presentació de l’avantprojecte del pla territorial
metropolità de Barcelona i com afectarà el
parc. En síntesi, el model de creixement que
es promociona des del PTMB és el de nodes, on es localitza les zones de creixement
urbanístic al voltant dels nuclis de població
consolidats o a dins mateix dels nuclis, augmentant la densitat d’urbanització i
d’aprofitament del sòl. D’aquesta manera no
s’augmenta l’extensió urbanitzada o
s’augmentarà poc, i es manté l’eficiència de

transport a dins dels nuclis urbanitzats. A
més, aquest avantprojecte proposa la classificació dels espais en tres categories: el
sistema d’espais oberts (inclou cursos
fluvials, zones d’interès hidrològic, zones
naturals de protecció especial, connectors
ecològics, espais no urbanitzables no protegits i zones de protecció preventiva del
mosaic agroforestal), els assentaments
(nuclis urbans) i el sistema de mobilitat
(infraestructures). Dins dels espais oberts,
només es permetrà la urbanització en zones
delimitades a través del planejament de cada
ajuntament en la zona de protecció preventiva del mosaic agroforestal, si es pot
justificar adequadament.
Des del Parc de Collserola s’han presentat
al·legacions a l’avantprojecte (el termini
acaba el 29 de juliol) per tal d’assegurar la
connectivitat ecològica entre Collserola i els
espais d’interès natural de la plana
vallesana, també s’ha sol·licitat reconèixer la
riera de Vallvidrera com a connector fluvial i
desclassificar les reserves viàries del túnel
de Collserola i del vial de cornisa ja que no
apareixen a la cartografia del PTMB. Com a
novetats dins del parc, destaquem que es
proposa estudiar un nou túnel pels ferrocarrils de la Generalitat... per tal d’allargar la
línia del Tibidabo. També es confirma
l’execució del túnel d’Horta, només com a
ferroviari, i que enllaçarà amb el centre
direccional de Cerdanyola. Es proposa que
vagi tot soterrat a dins del límits del parc i
que el traçat enllaci la plaça Espanya amb la
plaça Catalunya i Cerdanyola. Finalment
també es proposa fer un altre túnel ferroviari
sota del turó de Montcada. Per acabar, es
va explicar que ara s’està fent l’avaluació
ambiental estratègica de l’avantprojecte del
PTMB i que també hi haurà un període de
consultes i al·legacions. Si voleu consultar
els documents de l’avantprojecte, els teniu
disponibles al web del departament de Política Territorial i Obres Públiques.
I ja per acabar la crònica, només ens cal recordar que totes les actes de les sessions
del CC del Parc de Collserola (excepte la
última ja que triga un temps en arribar) estan
disponibles per ser consultades a la Secretaria de la ICHN i que si algú està interessat
a assistir a les sessions, s’ha de demanar
amb antelació al Parc. Les sessions es fan
cada 6 mesos (al juny i al desembre). També
podeu consultar un petit resum de les
sessions del consell consultiu al web del
parc de Collserola (www.parccollserola.net
a l’apartat de Consell Consultiu, dins de la
secció de Consorci). <

Consell de Protecció de la Natura
EMYS. El butlletí del
projecte europeu LIFE
EMYSTER, número 6, juny
de 2008.8 p.

6

El 23 de juliol passat van tenir lloc les
reunions del Consell Permanent i del ple del
Consell de Protecció de la Natura. En
aquestes reunions es va fer un repàs dels
informes realitzats enguany, d’entre els
quals destaquen els següents: ampliació del
Pac natural de Montserrat; Pla especial de
protecció del medi físic i del paisatge el
Montseny; Avantprojecte de llei de creació

del parc natural del Montgrí, les Medes i el
Baix Ter.
Pel que fa a qüestions d’organització, cal
destacar que s’ha iniciat la tramitació del
nomenament de sis nous membres i que
Isabel Boncompte desenvoluparà la funció
de secretària del consell en substitució de
Manuel Martín Arnáiz. <
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Surt a exposició pública l’avantprojecte de llei del Parc Natural del
Montgrí, les Medes i el Baix Ter

L’alcalde, Joan Margall, i el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar,
escoltant le explicacions d’un dels agents de vigilància del Montgrí.

L’alcalde escriu:
«El parc natural ens
aportarà més recursos
per posar en valor el
territori, una millor
gestió i una marca de
qualitat per projectar-lo a l’exterior.»

I també:
> El pavelló polivalent de
Torroella serà una realitat
a finals del 2010
> L’alcalde demana a
l’ACA que es respecti el
cabal ecològic del Ter

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Medi Ambient

Medi Ambient treu a exposició
l’avantprojecte de parc natural
> El Departament de Medi Ambient va treure
a exposició pública l'11 de juliol
l'Avantprojecte de llei de declaració del Parc
Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Es
tracta d'un pas de gran importància, ja que
després de molts anys de parlar-ne, s’inicia la
seva tramitació administrativa. Per al
departament també és un projecte molt
rellevant, i així ho va voler posar de manifest
el mateix conseller, Francesc Baltasar, que va
presentar-lo personalment el 28 de juliol al
Museu de la Mediterrània.

D’esquerra a dreta, Jordi Martinoy, delegat del Govern a Girona;
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient; l’alcalde Joan
Margall i la directora de Medi Natural, Núria Buenaventura.

Presentació del conseller
Per a Medi Ambient aquest també és un projecte important, i així ho va posar de manifest el mateix conseller,
que el va voler presentar personalment a Torroella. Es
tractava d'un acte de gran contingut simbòlic de cara al
territori i un gest amb el qual va voler que es visualitzés
l'interès per mantenir un diàleg fluïd amb els ajuntaments i els agents implicats per consensuar al màxim la
proposta final. La presentació va anar precedida de la
projecció d'un petit documental molt pedagògic, en el
qual es repassaven els valors de l'espai a protegir i les
millores que comportava la declaració de parc natural.

> Des de l'Ajuntament hem iniciat un procés per tal
de fer-ne la màxima difusió i facilitar tota la informació
relativa a aquest tràmit. La memòria justificativa i la
cartografia complementària de la proposta de parc es
pot consultar a la casa de la vila i al Consell Municipal
de l'Estartit, on s’informarà tothom dels tràmits que cal
seguir per presentar al·legacions. També es pot consultar la documentació a la web del Departament de
Medi Ambient (mediambient.gencat.net) i a la web
municipal (torroella.org).
Inicialment estava previst que l'avantprojecte estigués a
exposició pública fins al 15 de setembre, però finalment el conseller va anunciar que el termini s'allargaria
fins a final de mes.
Des de l'Ajuntament pensem que la declaració de parc
natural representa una oportunitat que hem de saber
aprofitar i un reconeixement als grans valors que hem
sabut preservar generació rere generació, així com una
opció fonamental per al desenvolupament econòmic.

Abans de començar l'acte, el conseller; la directora
general de Medi Natural, Núria Buenaventura, i el seu
equip, entre els quals hi havia el director dels serveis
territorials a Girona, Emili Santos i responsables dels
agents rurals; juntament amb l'alcalde, Joan Margall; la
regidora de Medi Ambient, Maria Ferrer, i el primer
tinent d'alcalde, Josep Maria Rufí, van realitzar una visita pel massís del Montgrí.

El conseller va aprofitar la seva visita a Torroella per presentar la
proposta de parc natural, per fer un recorregut pel Montgrí i
conèixer de primera mà els seus valors naturals i paisatgístics.

En acabar el recorregut, la comitiva es va dirigir a la casa de la
vila, on el conseller va signar en el Llibre d'Honor i va mantenir
una reunió amb membres de l'equip de govern.
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Les visites guiades de Torroella incorporen àmbits
del parc

Tornar a l'Edició Actual

TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí promou aquest setembre, en col·laboració amb el patronat del Massís
del Montgrí i l'Arxipèlag de les Illes Medes, diferents visites comentades dins l'àmbit de Torroella i l'Estartit.
Aquestes visites, que es fan cada any, renoven el programa d'aquesta edició amb rutes que descobreixen
paisatges d'interès que formaran part del futur parc natural. Les novetats d'aquest any són "la Ruta del Vent" i
els penya-segats en barca.
"Els aiguamolls del Baix Ter, plens de vida", que es realitzarà el 6 i el 21 de setembre, proposa descobrir en
bicicleta l'hàbitat dels aiguamolls que s'han recuperat amb el Projecte Life. Mentre que "La ruta del vent, un
passeig pel cor del Massís del Montgrí" , que es fa el 13 i 14 de setembre, fa un recorregut a peu per la duna
continental i el massís del Montgrí descobrint construccions de pedra seca i forns de calç. L'itinerari "Penyasegats del Montgrí, una mirada arran de mar" , si la meteorologia ho permet, serà el 7 i 20 de setembre i
resseguirà la costa escarpada.
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Per als ecologistes, falta més extensió

Tornar a l'Edició Actual

Si els ajuntaments de Pals, Palau-sator, Fontanilles i Torroella -la platja de l'Estartit- proposen reduir l'extensió
del Parc Natural, tres entitats ecologistes han proposat el contrari. Així, Depana -Lliga per a la Defensa del
Patrimoni Natural- reclama que els límits incorporin 1.600 hectàrees més, com ara la plana agrícola de
Torroella a l'Estartit -garantint l'activitat per als agricultors- i les Riberes del Baix Ter. Per la seva part, Iaeden i
Salvem l'Empordà veuen els límits proposats com "una proposta de mínims i poc funcional" i al·leguen que
s'ha d'incorporar "el conjunt de terrenys inundables dels rius Ter i Daró a llevant de les carreteres C-31 entre
Verges i Viladamat, així com GI-651 entre Canapost i Sant Julià de Boada" i enllaçar pel nord amb els
aiguamolls de l'Empordà.girona |ddg
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Mig centenar de propietaris de camps i tallers de
l´Estartit al·leguen al Parc

Tornar a l'Edició Actual

L'Associació de Naturalistes de Girona també demana l'ampliació dels límits de l'espai protegit

L'ESTARTIT | C.TORRAMADÉ
Una cinquantena de propietaris de camps, magatzems i tallers que es troben darrere les urbanitzacions dels
Griells i la Pletera de l'Estartit han entrat al·legacions al Departament de Medi Ambient en contra de la inclosió
d'aquesta zona en els límits del futur Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter. Aquests veïns i propietaris
han comptat amb el suport de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que també ha presentat una al·legació en
aquest sentit ja que la normativa urbanística municipal recull aquests usos, que es veuen perillar amb la
inclosió al Parc.
Entre els arguments dels veïns, assenyalen que no està inclosa en la zona PEIN; que respecte dels conreus, no
es diu que tenen un valor productiu ni que es pot canviar el cultiu; que no es justifica la inclusió d'aquest
àmbit; i que tampoc té interès incloure una zona que desenvolupa una activitat industrial; entre d'altres.
L'Associació Naturalistes de Girona ha presentat al·legacions demanant l'ampliació dels límits del Parc Natural
a l'entorn de Sobrestany "pel seu alt valor ecològic; la plana agrícola del Baix Ter, de la carretera de Torroella
de Montgrí a l'Estartit fins als arrossars de Pals. I proposen estendre la qualificació de Reserva Natural Parcial
a la duna continental, a la muntanya Gran, als penya-segats del Montgrí entre el cap de la Barra i la Punt Milà
i entre la punta del Trencabraços i Bol Roig.
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Ecologistes convoquen un acte de resposta a les
demandes de reduir els límits del Parc

Tornar a l'Edició Actual

Reclamen que l'espai protegit no pateixi "rebaixes" tot i que volen que inclogui una major extensió

TORROELLA DE MONTGRÍ CARLES TORRAMADÉ BURGUÈS
El posicionament d'alguns ajuntaments i entitats que reclamen que se'ls exclogui de l'àmbit del Parc Natural
del Montgrí, Medes i Baix Ter -i, per tant, reduir la superfície que preveu l'avantprojecte de Llei per a la seva
protecció, que és de 8.061,05 hectàrees- ha mogut quatre entitats a convocar un acte a Torroella de Montgrí
per al pròxim divendres 18 d'octubre per reclamar un Parc Natural "sense rebaixes", com diu directament el
cartell de la convocatòria. De fet, aquestes entitats -Associació de Naturalistes de Girona, el grup de Defensa
del Patrimoni del Baix Empordà, Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura,i Salvem
l'Empordà- no solament defensen els límits proposats pel Departament de Medi Ambient en l'avantprojecte,
sinó que són partidaris d'estendre'ls a d'altres indrets.
Amb la proximitat de l'exposició pública de l'avantprojecte de Llei del Parc, algunes entitats ja van començar a
comunicar la seva disconformitat amb els límits. Això es va accentuar un cop es va iniciar la informació
pública. Des d'aleshores, els mitjans de comunicació s'han fet ressò de les queixes dels grups que es veuen
més amenaçats per la protecció de les seves activiats econòmiques, ja sigui arrossaires de Pals, grups de veïns
a l'Estartit, associacions turístiques. També hi ha els ajuntaments de Pals, Palau-sator i Fontanilles -aquests
tres reclamen que el seu terme municipal en quedi exclòs- o el de Torroella -que demana que se n'exclogui
una petita part de l'Estartit de magatzems, tallers i cases, la platja, però, en canvi que s'inclogui la pedrera
d'Ullà. A més, l'Escala tampoc està d'acord amb una àrea inclosa-.
Mentre, els diferents grups ecologistes i proteccionistes del territori no es van manifestar fins passat el 30 de
setembre, quan ja van entregar les seves al·legacions i que en tots els casos coneguts, demanen a Medi
Ambient l'ampliació dels límits del Parc.
L'acte de Torroella
I per mostrar el seu rebuig a un Parc més petit, les quatre entitats citades han convocat per al divendres 18
d'octubre a l'auditori del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí un acte que porta per títol: "Per un
Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter sense rebaixes!". I apareix en el cartell unes significatives estisores.
L'acte començarà a les sis de la tarda amb una projecció sobre el Parc acompanyada d'una lectura de textos,
la lectura i signatura d'un manifest conjunt, i un berenar popular de cloenda.
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Divuit entitats demanenun parc natural del Montgrí
«sense reserves»

Tornar a l'Edició Actual

01:52

Un total de divuit entitats ecologistes i de defensa
del territori empordaneses van signar ahir a
Torroella de Montgrí un manifest que reclama un
parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
«sense rebaixes».
L'escrit que van subscriure demana a tots els
ajuntaments de la zona que actuïn amb «la
responsabilitat» que els pertoca en la defensa dels
interessos col·lectius i la salvaguarda de la seva
identitat territorial, i exigeix al Govern la declaració
«immediata i amb els recursos suficients» del futur
parc natural del Montgrí, les Illes Medes

Torroella de Montgrí va acollir ahir a la tarda un acte
reivindicatiu en defensa del parc natural. diari de girona

.
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L´executiva comarcal d´ERC dóna suport als grups
municipals pel Parc Natural

Tornar a l'Edició Actual

TORROELLA DE MONTGRÍ | DDG
La secció comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Baix Empordà defensa la proposta de Parc Natural
del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, davant les reiterades crítiques que hi ha hagut d'ajuntaments i sectors
econòmics i socials. Així, en un comunicat, els republicans es posicionen favorablement al projecte per raons
mediambientals per "protegir definitivament l'espai de l'especulació i perquè entenem que és un instrument
fonamental per al futur desenvolupament socioeconòmic dels pobles del Baix Ter", tant per al sector agrícola
com el comercial i el turístic.
Alhora, l'executiva comarcal d'Esquerra ha volgut manifestar públicament el suport al posicionament dels
grups municipals i les seccions locals de Torroella de Montgrí, Pals i Bellcaire, que han expressat a través de
les al·legacions presentades per tal de millorar l'actual projecte del futur parc.
A finals d'aquest mes s'acaba el període de presentació d'al·legacions per als ajuntaments.
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Tornar a l'Edició Actual

Pagesos i arrossaires rebutgen els límits del parc del
Montgrí
Mig centenar de tractors i unes 300 persones entre
arrossaires, pagesos, propietaris agrícoles i alcaldes
del Baix Ter es van aplegar ahir a Fontanilles per
protestar contra els termes i els límits fixats per
l'avantprojecte del Parc Natural del Montgrí, Medes i
Baix Ter.
Amb el lema «Parc Natural, així no!», els assistents a
la concentració van demanar que la platja de Pals i
la plana agrícola del Baix Ter s'excloguin del futur
parc «ja que la normativa proposada és molt
restrictiva per al desenvolupament de l'activitat
turística i de conreu». Per tal de conscienciar els
conductors i la ciutadania, es van repartir pamflets,
saquets d'arròs i pomes a les rotondes de Pals i
Torroella de Montgrí, a la C-31.

.

Reparteixen pomes i arròs per protestar contra la delimitació
del parc del Montgrí diari de girona
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Entitats ecologistes veuen ´inexplicable´ la posició
del PSC respecte del Parc

Tornar a l'Edició Actual

TORROELLA DE MONTGRÍ | C.TORRAMADÉ
La posició del PSC amb les seves reserves a les intencions del Departament de Medi Ambient i d'Iniciativa de
tenir en la ment una possible ampliació dels límits de l'encara embrionari Parc Natural del Montgrí, les Medes i
el Baix Ter, va obtenir ahir la resposta de 32 entitats naturalistes i de defensa del territori que havien signat
un manifest en contra de les retallades en aquests límits davant les demandes de diferents sectors.
I exposen cinc motius per no tocar el que va marcar el Departament de Medi Ambient: segons les entitats, no
existeix cap figura de protecció que garanteixi la continuïtat dels arrossars. En segon lloc, consideren
"decebedor que ara es pretenguin avortar tots aquests avenços -de quatre anys de treball per fer el projecteamb un gest arbitrari, unilateral i deslleial amb el mateix govern del qual el senyor Nadal forma part".
En tercer lloc, manifesten l'executiva del PSC a Girona, "en un gest de menyspreu a l'evidència científica i als
interessos col·lectius", "queda supeditada a criteris de pur clientelisme polític i de defensa d'interessos
inconfessables". I afegeixen que la proposta d'un parc agrari "quan la Generalitat no té competència (...) en el
que sembla una maniobra barroera per obstaculitzar la tramitació del Parc Natural". I finalment demanen al
PSC i al conseller Joaquim Nadal que reconsiderin la seva posició enfront del Parc "davant el que considerem
que és una clara i inexplicable deserció dels idearis progressistes".
L'Ajuntament de Torroella
Per la seva part, l'Ajuntament de Torroella, el municipi que aporta més espai al Parc, assegura que "té sentit
amb els límits actuals i si hi ha retallades interessades o polítiques especuladores, nosaltres ho deixem". El
republicà i primer tinent d'alcalde, Josep Maria Rufí, ha assegurat que aquesta és la posició unànime a l'equip
de govern. De fet, ha explicat que l'Ajuntament ha defensat des de fa anys un parc en què es tinguin en
compte les activitats agràries, econòmiques, pesqueres, industrials i turístiques i que tingui una correcta gestió
de l'aigua del Ter.
Rufí també ha valorat el Pla d'ús i gestió de les Medes, el qual considera que "distorsiona els interessos del
municipi" quan permet que empreses exteriors d'immersió hi puguin operar en un sector "fonamental per
nosaltres".
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CiU vol un consorci per la gestió del Parc del Montgrí

Tornar a l'Edició Actual

El diputat Xavier Dilmé demana que es constitueixi aquest òrgan,
tal com ho fan l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació

GIRONA | DDG
El diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Xavier Dilmé, ha portat al Parlament una
proposta de resolució en què demana que la figura
del consorci sigui l'òrgan de gestió del futur Parc
Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Així, la
federació nacionalista comparteix amb l'Ajuntament
de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona la
idea que els ajuntaments han de tenir més pes en les
El diputat Xavier Dilmé.
decisions de l'òrgan.
aniol resclosa
Segons el diputat baixempordanès de CiU, "el
principal problema que pateix a dia d'avui aquesta proposta de Parc és que les decisions que es prenguin no
les prendrà el territori, els ajuntaments que integrin el Parc. Per poder canviar aquesta situació i els recels que
això genera, seria un bon pas que fos un consorci el gestor, un ens en què ajuntaments i Generalitat
poguessin parlar de tu a tu i els municipis tinguessin la certesa que el Parc natural no serà cap càrrega per a
ells sinó un clar benefici per al territori".
També considera el diputat que el consorci és un òrgan més àgil, amb poder real de decisió i acció sobre tots
els aspectes que tinguin a veure amb el Parc. Precisament a la comarca del Baix Empordà ja hi ha un
precedent de gestió d'un espai protegit per part d'un consorci, el Consorci de les Gavarres, que inclou espais
d'aquesta comarca i del Gironès.
Per a Dilmé, hi ha una realitat que no s'ha tingut prou en compte a l'hora de redactar l'avantprojecte del Parc i
és que "si a dia d'avui hi ha espais naturals a protegir és gràcies a la gestió que durant generacions ha portat
a terme la gent del territori. La voluntat del territori, de la seva gent i de les institucions que el representen no
és oposar-se al Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter sinó que la seva màxima aspiració és poder
garantir que aquest territori no perdrà el poder decisori a l'hora d'adoptar les mesures que afectin el seu futur,
un punt que no queda garantit amb la proposta de Junta Rectora que recull l'avantprojecte del Parc".
El diputat de CiU també recorda que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, en l'acte de presentació
d'aquest avantprojecte celebrat a Torroella, va afirmar que volia tirar endavant el projecte del parc dialogant
amb el territori i que no faria res contra la seva voluntat. "Ara ja sap què en pensa el territori, un territori a
més força castigat per la seva mala gestió en el tema del Ter, i cal que mantingui la seva paraula".
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Els espais marins s´incorporen al Parc Natural dels
Aiguamolls de l´Empordà

Tornar a l'Edició Actual

L'espai disposa, 25 anys després de la seva protecció, del primer pla de regulació d'activitats

CASTELLÓ D'EMPÚRIES | ACN/DDG
Els espais marítims dels aiguamolls de l'Empordà
s'incorporaran al parc natural, igual que ho faran
alguns espais fronterers, segons va confirmar ahir la
directora general de Medi Natural, Núria
Buenaventura. Aquesta és una de les actuacions que
preveu el Pla Especial, elaborat 25 anys després de
constitució del parc i que ordenarà i regularà els
usos d'aquest espai, on ja s'apliquen restriccions a
determinades actvitats. El pla delimita les zones
d'interès per la seva biodiversitat, però també
estudiarà ampliar els límits del que és Parc Natural.
Un dels espais marins del Parc Natural dels Aiguamolls de
La directora general de Medi Natural va explicar que
l'Empordà.
un dels eixos d'actuació del pla és estudiar la
diari de girona
possibilitat de canviar aquests límits, com podrien
ser alguns espais fronterers d'interès, que ja s'han protegit des d'altres fórmules normatives com ara el Pla
d'Espais d'Interès Natural (PEIN). ?L'únic que va confirmar, tanmateix, va ser la inclusió al Parc de les zones
marines, que fins ara no en formaven i que ja estan englobades a la Xarxa Natura 2000.
El pla especial preveu completar i desplegar el règim jurídic i de protecció establert en aquesta zona, per tal
d'assegurar la preservació i restauració del seu valor paisatgístic, faunístic, ecològic i cultural. Després de 25
anys d'haver-se creat, ha arribat el moment d'incorporar aquells plans que des del punt de vista legislatiu
s'han aprovat durant aquest temps, com és el Pla Director Territorial de l'Empordà. El nou pla, que des de fa
temps es reivindica des del territori, vol ser un instrument per ordenar els aprofitaments, els usos i l'accés al
públic en funció d'uns objectius adreçats a garantir la conservació i millora dels valors naturals del parc, de
forma que les activitats que s'hi facin siguin compatibles amb la preservació de l'espai, tot i que de moment no
s'ha donat a conèixer si es restringirà alguna activitat.
Regularan el trànsit rodat
Entre els objectius que s'han marcat, figuren, entre altres, la protecció dels recursos hídrics i la qualitat de les
aigües per a la preservació dels sistemes naturals que en depenen; la regulació del trànsit de vehicles per
l'espai i les actuacions en camins i pistes que transcorrin pel parc, o l'establiment de directrius que permetin
que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb l'aprofitament tradicional dels seus recursos, com
ara les activitats agrícoles, ramadera, pesquera, forestal o cinegètica. El pla també estableix una zona
perifèrica de connexió ecològica amb el Cap de Creus i el futur Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
tenint en compte les zones que ja determina el Pla Director Territorial de l'Empordà. D'altra banda, també es
preveu un pla específic per a la platja de Sant Pere, amb la idea de fer compatible l'ús públic que se'n fa i la
conservació dels seus valors.
El pla va es presentar ahir a la Junta de Protecció del Parc Natural i a partir del mes de gener està previst que
es facin presentacions a les administracions, organitzacions i entitats de l'àmbit del parc de forma prèvia a
l'aprovació inicial. Un cop s'hagi fet aquest últim pas, s'obrirà el període d'informació pública durant el qual es
podran presentar al·legacions i esmenes al projecte.
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