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ÍNDEX

01
oct
2017

El futur és present El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

01
oct
2017

El futur és present Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

01
oct
2017

L’Estartit Celebració del 25è aniversari del programa Life Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:4% Audiència:41.000 Valoració:125€

01
oct
2017

El futur és present
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:37% Audiència:80.000 Valoració:1.369€

02
oct
2017

Torroella de Montgrí celebra els 25 anys del projecte Europeu LIFE Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

05
oct
2017

Torroella i lEstartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

05
oct
2017

Torroella i lEstartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

05
oct
2017

Torroella i l’Estartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:35% Audiència:80.000 Valoració:1.085€

08
oct
2017

#buit by: barbaracardella #life #pletera #estartit Instagram ES

Superfície:100% Audiència:940 Valoració:5€

09
oct
2017

La pletera III #estartitviube #costabrava #estartit #emporda Instagram ES

Superfície:100% Audiència:574 Valoració:3€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics El Gerió

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

15
oct
2017

La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d’estiu Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:48% Audiència:41.000 Valoració:1.495€

15
oct
2017

La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d'estiu Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:2.196 Valoració:147€

16
oct
2017

El Life Pletera, nou guardó de medi ambient https://t.co/42D0BaxuKl vía @elpuntavui #mediambient #turisme #torroella Twitter ES

Superfície:100% Audiència:2.072 Valoració:25€

16
oct
2017

Amb la Rosa Pou i l'Ester Xargay, artistes de la paraula, de la veu i de la llibertat. #poesia #art #autores #artcatalà #encatalà
#infinitius #poesiaenvasada #estartit #pletera #parcnatural #platja #horitzó #diumenge #sensefiltres #agafemaireiseguimen

Instagram ES

Superfície:100% Audiència:940 Valoració:5€

17
oct
2017

RT @DCBTurisme: El Life Pletera, nou guardó de medi ambient https://t.co/42D0BaxuKl vía @elpuntavui #mediambient #turisme
#torroella

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:0 Valoració:ND

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit Acn

Superfície:100% Audiència:1.174 Valoració:59€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit El Gerió

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

17
oct
2017

La vegetació autòctona torna a la Pletera, a l'Estartit
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

18
oct
2017

L’Hospital de Cerdanya, premi de comunicació del Col·legi de Periodistes Regió 7 (Ed. Impresa)

Superfície:61% Audiència:30.000 Valoració:1.404€

18
oct
2017

La maresma de la Pletera en procés de colonització molt positiu Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

18
oct
2017

Els Premis Gabinets distingeixen els impulsors de la campanya 'Casa nostra, casa vostra' Comunicació 21

Superfície:100% Audiència:651 Valoració:44€

19
oct
2017

La vegetació retorna a la maresma de la Pletera El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

19
oct
2017

EL BAIX EMPORDÀ Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:14% Audiència:41.000 Valoració:363€

19
oct
2017

Les salicòrnies comencen a ocupar la maresma recuperada de la Pletera Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:33% Audiència:41.000 Valoració:857€

19
oct
2017

Les salicòrnies comencen a ocupar la maresma recuperada de la Pletera Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:2.196 Valoració:147€

19
oct
2017

La vegetació retorna a la maresma de la Pletera
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:26% Audiència:80.000 Valoració:806€

19
oct
2017

RT @EMDlEstartit: @EFEverde Las Salicornias empiezan a ocupar la marisma recuperada de la #Pletera #Estartit #Torroella
https://t.co/vKHWyn…

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:910 Valoració:11€

24
oct
2017

La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

24
oct
2017

La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Generalitat de Catalunya

Superfície:100% Audiència:11.292 Valoració:452€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Govern.cat

Superfície:100% Audiència:96 Valoració:4€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals EbreExprés

Superfície:100% Audiència:4 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals alcaldes.eu

Superfície:100% Audiència:17 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l?Estat atura actuacions ambientals al Parc Natural del Delta de l?Ebre i dels Ports Aguaita.cat  Nació Digital

Superfície:100% Audiència:36 Valoració:ND

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:33% Audiència:80.000 Valoració:1.023€

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa https://t.co/ywXQ9JvZkW Twitter ES

Superfície:100% Audiència:1.091 Valoració:13€
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Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

14
oct
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oct
2017

La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d'estiu Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:2.196 Valoració:147€
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2017
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19
oct
2017
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19
oct
2017

La vegetació retorna a la maresma de la Pletera
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19
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La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

24
oct
2017

La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Generalitat de Catalunya

Superfície:100% Audiència:11.292 Valoració:452€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Govern.cat

Superfície:100% Audiència:96 Valoració:4€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals EbreExprés

Superfície:100% Audiència:4 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals alcaldes.eu

Superfície:100% Audiència:17 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l?Estat atura actuacions ambientals al Parc Natural del Delta de l?Ebre i dels Ports Aguaita.cat  Nació Digital

Superfície:100% Audiència:36 Valoració:ND

31
oct
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Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

31
oct
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Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:33% Audiència:80.000 Valoració:1.023€

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa https://t.co/ywXQ9JvZkW Twitter ES

Superfície:100% Audiència:1.091 Valoració:13€
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Superfície:4% Audiència:41.000 Valoració:125€

01
oct
2017

El futur és present
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:37% Audiència:80.000 Valoració:1.369€

02
oct
2017

Torroella de Montgrí celebra els 25 anys del projecte Europeu LIFE Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

05
oct
2017

Torroella i lEstartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

05
oct
2017

Torroella i lEstartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

05
oct
2017

Torroella i l’Estartit homenatgen els projectes Life de la Unió Europea
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:35% Audiència:80.000 Valoració:1.085€

08
oct
2017

#buit by: barbaracardella #life #pletera #estartit Instagram ES

Superfície:100% Audiència:940 Valoració:5€

09
oct
2017

La pletera III #estartitviube #costabrava #estartit #emporda Instagram ES

Superfície:100% Audiència:574 Valoració:3€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics El Gerió

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

14
oct
2017

El parc natural del Montgrí compta els visitants per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

15
oct
2017

La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d’estiu Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:48% Audiència:41.000 Valoració:1.495€

15
oct
2017

La gola del Ter registra més de 62.600 visitants durant els mesos d'estiu Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:2.196 Valoració:147€

16
oct
2017

El Life Pletera, nou guardó de medi ambient https://t.co/42D0BaxuKl vía @elpuntavui #mediambient #turisme #torroella Twitter ES

Superfície:100% Audiència:2.072 Valoració:25€

16
oct
2017

Amb la Rosa Pou i l'Ester Xargay, artistes de la paraula, de la veu i de la llibertat. #poesia #art #autores #artcatalà #encatalà
#infinitius #poesiaenvasada #estartit #pletera #parcnatural #platja #horitzó #diumenge #sensefiltres #agafemaireiseguimen

Instagram ES

Superfície:100% Audiència:940 Valoració:5€

17
oct
2017

RT @DCBTurisme: El Life Pletera, nou guardó de medi ambient https://t.co/42D0BaxuKl vía @elpuntavui #mediambient #turisme
#torroella

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:0 Valoració:ND

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit Acn

Superfície:100% Audiència:1.174 Valoració:59€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit El Gerió

Superfície:100% Audiència:1 Valoració:ND

17
oct
2017

La vegetació autòctona torna a la Pletera, a l'Estartit
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

17
oct
2017

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a l'Estartit
Corporació Catalana de Mit jans
Audiovisuals

Superfície:100% Audiència:906 Valoració:61€

18
oct
2017

L’Hospital de Cerdanya, premi de comunicació del Col·legi de Periodistes Regió 7 (Ed. Impresa)

Superfície:61% Audiència:30.000 Valoració:1.404€

18
oct
2017

La maresma de la Pletera en procés de colonització molt positiu Ràdio Capital

Superfície:100% Audiència:3 Valoració:ND

18
oct
2017

Els Premis Gabinets distingeixen els impulsors de la campanya 'Casa nostra, casa vostra' Comunicació 21

Superfície:100% Audiència:651 Valoració:44€

19
oct
2017

La vegetació retorna a la maresma de la Pletera El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

19
oct
2017

EL BAIX EMPORDÀ Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:14% Audiència:41.000 Valoració:363€

19
oct
2017

Les salicòrnies comencen a ocupar la maresma recuperada de la Pletera Diari de Girona (Ed. Impresa)

Superfície:33% Audiència:41.000 Valoració:857€

19
oct
2017

Les salicòrnies comencen a ocupar la maresma recuperada de la Pletera Diari de Girona

Superfície:100% Audiència:2.196 Valoració:147€

19
oct
2017

La vegetació retorna a la maresma de la Pletera
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:26% Audiència:80.000 Valoració:806€

19
oct
2017

RT @EMDlEstartit: @EFEverde Las Salicornias empiezan a ocupar la marisma recuperada de la #Pletera #Estartit #Torroella
https://t.co/vKHWyn…

Twitter ES

Superfície:100% Audiència:910 Valoració:11€

24
oct
2017

La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Directe.cat

Superfície:100% Audiència:672 Valoració:45€

24
oct
2017

La intervenció de les finances del Govern bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals VilaWeb

Superfície:100% Audiència:1.566 Valoració:105€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Generalitat de Catalunya

Superfície:100% Audiència:11.292 Valoració:452€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals Govern.cat

Superfície:100% Audiència:96 Valoració:4€

24
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals EbreExprés

Superfície:100% Audiència:4 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l'Estat bloqueja gairebé 12 milions d'euros destinats a actuacions ambientals alcaldes.eu

Superfície:100% Audiència:17 Valoració:ND

25
oct
2017

La intervenció de l?Estat atura actuacions ambientals al Parc Natural del Delta de l?Ebre i dels Ports Aguaita.cat  Nació Digital

Superfície:100% Audiència:36 Valoració:ND

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa El Punt Avui

Superfície:100% Audiència:3.163 Valoració:212€

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa Catalonia Today

Superfície:100% Audiència:20 Valoració:ND

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa
El Punt Avui Comarques Gironines (Ed.
Impresa)

Superfície:33% Audiència:80.000 Valoració:1.023€

31
oct
2017

Premi per al Life Pletera a la millor acció comunicativa https://t.co/ywXQ9JvZkW Twitter ES

Superfície:100% Audiència:1.091 Valoració:13€

RECULL
DE PREMSA

Dijous,
11 de gener de 2018
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EL PUNT AVUI
EL FUTUR ÉS PRESENT

Aquestgran parc és cada vegada més important en el llarg itinerari de migració de
moltes aus 
El parc dels Estanys de Platja dAro, una obra denginyeria
hidràulica per evitar la inundació dun sector del municipi, ha esdevingut amb el
temps un reclam turístic vinculat amb el medi ambient que genera un impacte
conciliador de lhome amb la natura. El president del Grup de Natura Sterna de la
Vall dAro, Jaume Ramot, explica que aquest espai representa la consciència,
ressentida després de tants anys de trastorns medi ambientals, que es nega a
morir i que demostra que no tot està perdut. Per Ramot, el parc dels Estanys
serveix dexemple per veure com la natura ha trobat un espai on esplaiarse i on
recuperar un alè que es feia difícil de recuperar.
El parc té una superfície de prop de quinze hectàrees en uns terrenys dambients
marjalencs afectats, segons Ramot, per lexplosió urbanística que ha viscut la
població, abocada a lexplotació ferotge dels recursos naturals. El naturalista i
ornitòleg reflexiona que el parc és la demostració de com el municipi de Castell
Platja dAro sha aturat per reflexionar sobre el seu futur i encertadament engegar
un procés de reinvenció turística basada en una oferta cada cop més demandada.
Això ha portat a treballar un projecte engrescador, sostenible per ferlo visitable
tot lany. Durant els mesos destiu shi fan visites guiades amb naturalistes del
Grup de Natura Sterna, entitat que assessora i col·labora amb lAjuntament en el
seu desenvolupament. Des daquesta associació sarticula el monitoratge i la presa
de dades de la biodiversitat present al parc. En aquest sentit, els seus tècnics
aconsellen les temporades de primavera i tardor per visitar el parc, moment en
què les migracions dels ocells són més actives i es poden observar més espècies
diferents.
Les estadístiques mostren, segons Ramot, un important creixement en un sector
turístic a lalça a escala europea: el turisme ornitològic i de natura. Aquest
anualment mou milions de turistes curiosos arreu del món per observar com més
espècies millor o simplement per gaudir de la natura.
Catalunya és sovint una daquestes destinacions gràcies a espais com els
aiguamolls de lEmpordà, la Pletera i el Baix Ter o el delta de lEbre, entre moltes de
les destinacions de caire naturalista. El parc dels Estanys va camí de ser un
daquests dinamitzadors turístics al qual cal prestar atenció. El seu
desenvolupament encara no està complet i el seu futur està per escriure,
adverteix Jaume Ramot. El seu destí, segons el naturalista, és a les mans del bon
seny de les administracions locals i de la bona gestió que sen faci.
La natura sha establert al parc de forma exuberant, donant loportunitat als seus
visitants de gaudir dun espai de pau i vida enmig del bruit de les zones
costaneres, remarca lornitòleg. Al marge dels centenars despècies docells que
shan anat observant al parc dels Estanys, la seva visita és sempre un moment de
recolliment, de relaxació i de plaer. La vegetació autòctona mostra una semblança
al que havien estat les planes de la Vall dAro molts anys enrere. Ens permet
escoltar els sons que sentien els nostres avantpassats i dalguna manera ens
recorda que, amb seny, totes les espècies podem conviure amb harmonia, evoca
Ramot.
Per això, el Grup de Natura Sterna de la Vall dAro demana que es tingui en
compte el parc dels Estanys de Platja dAro com un punt sensible en el procés
migratori de les aus. Segons Sterna, és imprescindible conservar i gestionar
aquest indret de manera que les condicions de biodiversitat i tranquil·litat
permetin laturada docells migradors en els seus llargs viatges. De fet, aquest
espai ha demostrat ser un daquests punts que utilitzen les aus, i no és la
primera vegada que shi aturen, per exemple, cigonyes i altres ocells, menys
vistosos però igual dimportants. El 13 dagost passat, un gran estol de gairebé
cinccents exemplars va sobrevolar el parc dels Estanys i alguns dels exemplars
es van aturar a beure i a reposar una estona. A més, uns dies després daquesta
observació, prop de trescentes cigonyes van fer el mateix.
Un grup clauEl Grup de Natura Sterna ja va ser pioner el 1991 en crear la bassa
del Dofí. Aquest espai protegit i municipal va ser restaurat pel grup, que
actualment el gestiona, per crear aquesta bassa artificial. Lespai serveix per a la
migració de les aus, però també shi ha alliberat fartet (Aphanius iberus) i tortuga
destany (Emys orbicularis). Fins a la materialització dels estanys era lúnica zona
humida amb un cert grau de protecció a la Vall dAro.



CATALONIA TODAY
EL FUTUR ÉS PRESENT

Aquestgran parc és cada vegada més important en el llarg itinerari de migració de
moltes aus 
El parc dels Estanys de Platja dAro, una obra denginyeria
hidràulica per evitar la inundació dun sector del municipi, ha esdevingut amb el
temps un reclam turístic vinculat amb el medi ambient que genera un impacte
conciliador de lhome amb la natura. El president del Grup de Natura Sterna de la
Vall dAro, Jaume Ramot, explica que aquest espai representa la consciència,
ressentida després de tants anys de trastorns medi ambientals, que es nega a
morir i que demostra que no tot està perdut. Per Ramot, el parc dels Estanys
serveix dexemple per veure com la natura ha trobat un espai on esplaiarse i on
recuperar un alè que es feia difícil de recuperar.
El parc té una superfície de prop de quinze hectàrees en uns terrenys dambients
marjalencs afectats, segons Ramot, per lexplosió urbanística que ha viscut la
població, abocada a lexplotació ferotge dels recursos naturals. El naturalista i
ornitòleg reflexiona que el parc és la demostració de com el municipi de Castell
Platja dAro sha aturat per reflexionar sobre el seu futur i encertadament engegar
un procés de reinvenció turística basada en una oferta cada cop més demandada.
Això ha portat a treballar un projecte engrescador, sostenible per ferlo visitable
tot lany. Durant els mesos destiu shi fan visites guiades amb naturalistes del
Grup de Natura Sterna, entitat que assessora i col·labora amb lAjuntament en el
seu desenvolupament. Des daquesta associació sarticula el monitoratge i la presa
de dades de la biodiversitat present al parc. En aquest sentit, els seus tècnics
aconsellen les temporades de primavera i tardor per visitar el parc, moment en
què les migracions dels ocells són més actives i es poden observar més espècies
diferents.
Les estadístiques mostren, segons Ramot, un important creixement en un sector
turístic a lalça a escala europea: el turisme ornitològic i de natura. Aquest
anualment mou milions de turistes curiosos arreu del món per observar com més
espècies millor o simplement per gaudir de la natura.
Catalunya és sovint una daquestes destinacions gràcies a espais com els
aiguamolls de lEmpordà, la Pletera i el Baix Ter o el delta de lEbre, entre moltes de
les destinacions de caire naturalista. El parc dels Estanys va camí de ser un
daquests dinamitzadors turístics al qual cal prestar atenció. El seu
desenvolupament encara no està complet i el seu futur està per escriure,
adverteix Jaume Ramot. El seu destí, segons el naturalista, és a les mans del bon
seny de les administracions locals i de la bona gestió que sen faci.
La natura sha establert al parc de forma exuberant, donant loportunitat als seus
visitants de gaudir dun espai de pau i vida enmig del bruit de les zones
costaneres, remarca lornitòleg. Al marge dels centenars despècies docells que
shan anat observant al parc dels Estanys, la seva visita és sempre un moment de
recolliment, de relaxació i de plaer. La vegetació autòctona mostra una semblança
al que havien estat les planes de la Vall dAro molts anys enrere. Ens permet
escoltar els sons que sentien els nostres avantpassats i dalguna manera ens
recorda que, amb seny, totes les espècies podem conviure amb harmonia, evoca
Ramot.
Per això, el Grup de Natura Sterna de la Vall dAro demana que es tingui en
compte el parc dels Estanys de Platja dAro com un punt sensible en el procés
migratori de les aus. Segons Sterna, és imprescindible conservar i gestionar
aquest indret de manera que les condicions de biodiversitat i tranquil·litat
permetin laturada docells migradors en els seus llargs viatges. De fet, aquest
espai ha demostrat ser un daquests punts que utilitzen les aus, i no és la
primera vegada que shi aturen, per exemple, cigonyes i altres ocells, menys
vistosos però igual dimportants. El 13 dagost passat, un gran estol de gairebé
cinccents exemplars va sobrevolar el parc dels Estanys i alguns dels exemplars
es van aturar a beure i a reposar una estona. A més, uns dies després daquesta
observació, prop de trescentes cigonyes van fer el mateix.
Un grup clauEl Grup de Natura Sterna ja va ser pioner el 1991 en crear la bassa
del Dofí. Aquest espai protegit i municipal va ser restaurat pel grup, que
actualment el gestiona, per crear aquesta bassa artificial. Lespai serveix per a la
migració de les aus, però també shi ha alliberat fartet (Aphanius iberus) i tortuga
destany (Emys orbicularis). Fins a la materialització dels estanys era lúnica zona
humida amb un cert grau de protecció a la Vall dAro.
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EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

 L’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ha adherit a la celebració del 25è aniversari del programa Life fent una petita
contribució a la divulgació d’aquest important programa europeu destinat a finançar projectes mediambientals. L’acció
commemorativa es concreta en la reproducció a gran escala del logotip oficial dels 25 anys en una de les casetes de ser-
veis elèctrics de l’antiga urbanització de la Pletera, que s'està desurbanitzant i restaurant amb el suport del Life. L’actua-
ció s'ha fet amb la col·laboració d’alumnes de l’Institut Montgrí que participen en el projecte INDI d’Art Participatiu per a
Joves. Amb aquesta intervenció es pretén que els visitants de l’espai relacionin la recuperació de les maresmes de la Ple-
tera amb el programa Life. Des de 1999, l'Ajuntament de Torroella ha tirat endavant tres projectes finançats a través
d'aquest programa: Life Ter Vell-Pletera; Life Emyster; i el Life Pletera.

L’Estartit Celebració del 25è aniversari del programa Life

DdG

La Carbonera comença amb el procés d’empilar. DdG

DdG SANT CLIMENT DE PERALTA

■ La Carbonera de Forallac va
arrencar ahir amb el procés d'em-
pilar al paratge Lluís Pla i Pascual,
de Sant Climent de Peralta. En-
guany viurà una edició molt espe-
cial amb la commemoració del
seu è aniversari. S'han progra-
mat diverses activitats que per-
metran rememorar el camí recor -

regut i retre el merescut homenat-
ge a totes les persones que han fet
possible aquesta festa. El cartell
anunciador també té una conno-
tació commemorativa. Està pro-
tagonitzat per una gran fotograia
del , en la qual apareixen
Lluís Ribas, Lluís Pla i Martí Pru-
neda, tres dels carboners impul-
sors i ànimes de la Carbonera.

Arrenca la 25a edició
de la Carbonera de Forallac

DdG CALONGE

■El viver d’empreses Alta Mar de
Calonge i Sant Antoni ha signat un
acord amb diversos partners per
tal d’impulsar el seu creixement i
la seva projecció. Els acords sig-
nats busquen ampliar la col·labo-
ració en els àmbits institucional,
formatiu i tecnològic. Amb l’acord
signat la Cambra de Comerç de
Palamós, el Banc de Sabadell,
Meca Center i Altanetica-Ghoi
completen l’equip de set partners
d’Alta Mar, juntament amb la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Girona i el Consell Comar-
cal del Baix Empordà, ha informat
l’Ajuntament de Calonge.

El Viver d’Empreses Alta Mar
de Calonge i Sant Antoni va entrar
en funcionament a principis
d’aquest any i està situat al Palau
Firal, en un espai de  metres
quadrats. El viver posa a disposi-
ció dels emprenedors cinc des-
patxos, una sala de treball i un es-
pai de coworking de  metres
quadrats. En menys d’un any de
funcionament Alta Mar té set em-
preses usuàries que suposen un
nivell d’ocupació del , infor-
ma l’Ajuntament.

El viver
d’empreses de
Calonge s’amplia
amb quatre
col·laboradors

Aquests «partners» han de
permetre impulsar el seu
creixement i la seva projecció
en àmbits formatiu i tecnològic

CARLES TORRAMADÉ SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ Les obres d’urbanització dels
carrers Sant Domènec i la Creu de
Sant Feliu de Guíxols començaran
demà a les vuit del matí. Aquests
treballs, que tenen un termini
d’execució de quatre mesos –amb
una aturada per Nadal per no en-
torpir la campanya comercial– i
un cost de . euros (amb
IVA), executaran la substitució de
tots els serveis d’ambdós carrers
ja que es troben en molt mal estat,
ha explicat el regidor d’Urbanis-
me, Josep Saballs. De fet, aquest
mes de setembre hi va haver una
fuita d’una canonada d’aigua po-
table que va inundar parcialment
el carrer Sant Domènec. Les obres
afectaran la circulació de vehicles
ja que el carrer Sant Domènec és
una via usual perquè els veïns de
la part alta de Sant Feliu baixin
ins al passeig, de manera que se-
ran desviats pel carrer dels Met-
ges, que canviarà de sentit, ha
concretat el regidor. 

A més, tots els aparcaments de
càrrega i descàrrega i de motoci-
cletes que hi ha entre els carrers
Sant Domènec i Rambla del Por-
talet –que inclou també el Sant
Antoni i la Creu– quedaran supri-
mits perquè aquest espai s’utilit-
zarà per apilar material de l’obra.
Saballs ha afegit que, de fet,
aquests són tots els aparcaments
que hi ha en aquestes vies, a ex-
cepció d’una plaça per a vehicles

d’una farmàcia que es trasllada al
carrer Major. 

El tram dels carrers Sant Domè-
nec i la Creu, que estarà aixecat
per les obres, és el que va del car -
rer la Rutlla ins al passeig del Mar.
En aquest sentit, Josep Saballs ha
exposat que primer s’executarà el
tram que comprèn entre els car -
rers Rutlla i Major i, posterior-

ment, entre el Major i el passeig.
El màxim responsable de l’Ur-

banisme ganxó ha precisat que la
totalitat de l’obra la pagarà l’Ajun-
tament i que la previsió d’execu-
ció és que estigui enllestida a mit-
jan o inals del proper mes de fe-
brer. 

Quant a la intervenció que es
farà en aquests dos carrers cèn-

trics de Sant Feliu de Guíxols, Sa-
balls ha manifestat que afectarà
tots els serveis que hi ha: les reco-
llides d’aigües fecals i pluvials, te-
lèfon, electricitat, etc. A la part de
la superfície, Josep Saballs ha es-
peciicat que serà una plataforma
única, de manera que es donarà
prioritat als vianants per sobre del
trànsit de vehicles.

Sant Feliu inicia dilluns les obres
dels carrers Sant Domènec i la Creu
Afecten els trams que hi ha entre el Rutlla i el passeig del Mar i obligaran a canvis circulatoris

El carrer Sant Domènec, que estarà en obres juntament amb la Creu fins al febrer. DdG
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l parc dels Estanys de Platja
d’Aro, una obra d’enginyeria
hidràulica per evitar la inun-
dació d’un sector del munici-

pi, ha esdevingut amb el temps un
reclam turístic vinculat amb el me-
di ambient que genera un impacte
conciliador de l’home amb la natu-
ra. El president del Grup de Natura
Sterna de la Vall d’Aro, Jaume Ra-
mot, explica que aquest espai “re-
presenta la consciència, ressentida
després de tants anys de trastorns
medi ambientals, que es nega a mo-
rir i que demostra que no tot està
perdut”. Per Ramot, el parc dels Es-
tanys serveix d’exemple per veure
com “la natura ha trobat un espai
on esplaiar-se i on recuperar un alè
que es feia difícil de recuperar”.

El parc té una superfície de prop
de quinze hectàrees en uns ter-
renys d’ambients marjalencs afec-
tats, segons Ramot, per l’explosió
urbanística que ha viscut la pobla-
ció, “abocada a l’explotació ferotge
dels recursos naturals”. El natura-
lista i ornitòleg reflexiona que el
parc és la demostració de com el
municipi de Castell-Platja d’Aro

E

“s’ha aturat per reflexionar sobre el
seu futur i encertadament engegar
un procés de reinvenció turística
basada en una oferta cada cop més
demandada”.

Això ha portat a treballar un pro-
jecte engrescador, sostenible per
fer-lo visitable tot l’any. Durant els
mesos d’estiu s’hi fan visites guia-
des amb naturalistes del Grup de
Natura Sterna, entitat que assesso-
ra i col·labora amb l’Ajuntament en
el seu desenvolupament. Des
d’aquesta associació s’articula el
monitoratge i la presa de dades de

la biodiversitat present al parc. En
aquest sentit, els seus tècnics acon-
sellen les temporades de primavera
i tardor per visitar el parc, moment
en què les migracions dels ocells
són més actives i es poden observar
més espècies diferents.

Les estadístiques mostren, se-
gons Ramot, un important creixe-
ment en un sector turístic a l’alça a

escala europea: el turisme ornitolò-
gic i de natura. Aquest anualment
mou milions de turistes curiosos ar-
reu del món per observar com més
espècies millor o simplement per
gaudir de la natura.

Catalunya és sovint una d’aques-
tes destinacions gràcies a espais
com els aiguamolls de l’Empordà, la
Pletera i el Baix Ter o el delta de
l’Ebre, entre moltes de les destina-
cions de caire naturalista. “El parc
dels Estanys va camí de ser un
d’aquests dinamitzadors turístics al
qual cal prestar atenció. El seu des-
envolupament encara no està com-
plet i el seu futur està per escriure”,
adverteix Jaume Ramot. El seu des-
tí, segons el naturalista, és a les
mans del “bon seny de les adminis-
tracions locals i de la bona gestió
que se’n faci”.

“La natura s’ha establert al parc
de forma exuberant, donant l’opor-
tunitat als seus visitants de gaudir
d’un espai de pau i vida enmig del
bruit de les zones costaneres”, re-
marca l’ornitòleg. Al marge dels
centenars d’espècies d’ocells que
s’han anat observant al parc dels
Estanys, la seva visita és sempre un
moment de recolliment, de relaxa-
ció i de plaer. La vegetació autòcto-

na mostra una semblança al que ha-
vien estat les planes de la Vall d’Aro
molts anys enrere. “Ens permet es-
coltar els sons que sentien els nos-
tres avantpassats i d’alguna mane-
ra ens recorda que, amb seny, totes
les espècies podem conviure amb
harmonia”, evoca Ramot.

Per això, el Grup de Natura Ster-
na de la Vall d’Aro demana que es
tingui en compte el parc dels Es-
tanys de Platja d’Aro com un punt
sensible en el procés migratori de
les aus. Segons Sterna, és “impres-
cindible conservar i gestionar
aquest indret de manera que les
condicions de biodiversitat i tran-
quil·litat permetin l’aturada d’ocells
migradors en els seus llargs viat-
ges”. De fet, aquest espai ha demos-
trat ser un d’aquests punts que uti-
litzen les aus, i no és la primera ve-
gada que s’hi aturen, per exemple,
cigonyes i altres ocells, menys visto-
sos però igual d’importants. El 13
d’agost passat, un gran estol de gai-
rebé cinc-cents exemplars va sobre-
volar el parc dels Estanys i alguns
dels exemplars es van aturar a beu-
re i a reposar una estona. A més,
uns dies després d’aquesta observa-
ció, prop de tres-centes cigonyes
van fer el mateix. ■

El futur és present

Joan Trillas
CASTELL-PLATJA D’ARO

APOSTA · L’Ajuntament de Platja d’Aro i el Grup de Natura Sterna treballen per convertir el parc dels Estanys, una gran
obra hidràulica, en un model de creixement basat en la potenciació del medi natural MIGRACIÓ · La zona s’ha convertit
en un punt sensible pel que fa referència a la migració de les aus i en un espai d’atracció per a aficionats a l’ornitologia
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MEDI AMBIENT

Un grup clau
El Grup de Natura
Sterna ja va ser
pioner el 1991 en
crear la bassa del
Dofí. Aquest espai
protegit i municipal
va ser restaurat pel
grup, que actual-
ment el gestiona,
per crear aquesta
bassa artificial.
L’espai serveix per
a la migració de les
aus, però també
s’hi ha alliberat far-
tet (‘Aphanius ibe-
rus’) i tortuga d’es-
tany (‘Emys orbi-
cularis’). Fins a la
materialització
dels estanys era
l’única zona humi-
da amb un cert
grau de protecció a
la Vall d’Aro.

A l’esquerra, una espectacular vista dels Estanys, i, a la dreta, Josep Maria Bas i Jaume Ramot, del Grup de Natura Sterna, durant una visita guiada ■ ROSA MATASANZ
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Aquest gran parc és cada
vegada més important
en el llarg itinerari de
migració de moltes aus



RÀDIO CAPITAL
TORROELLA DE MONTGRÍ CELEBRA ELS 25 ANYS DEL PROJECTE EUROPEU LIFE

 Divendres al matí a Torroella de Montgrí es va presentar el logotip oficial dels 25
anys del programa europeu LIFe.Aquest logotip ha servit des de l’Ajuntament de
Torroella per fer la seva aportació com a commemoració del 25è aniversari del
programa. La intenció del consistori és que els visitants relacionin l’espai i la
recuperació de les maresmes de la Pletera amb el programa LIFE.També s’ha
volgut fer memòria i destacar el paper determinant que està tenint el LIFE en la
recuperació dels sistemes litorals de Torroella de Montgrí, de l'Estartit i dels
aiguamolls del Baix Ter.Des de l’any 1999, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha
pogut tirar endavant 3 projectes finançats a través d'aquest programa.El
programa LIFE es va aprovar el 21 de maig de 1992 i és l'únic instrument
financer de la Unió Europea per finançar projectes de conservació i
desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient.Està
gestionat per la Comissió Europea i des de la seva posada en marxa ha
subvencionat més de 3.500 projectes, molts d'ells adreçats a conservar la
biodiversitat, les espècies i el hàbitats de la Xarxa Natura 2000.



EL PUNT AVUI
TORROELLA I LESTARTIT HOMENATGEN ELS PROJECTES LIFE DE LA UNIÓ EUROPEA

LAjuntament de Torroella de Montgrí i lEntitat Municipal Descentralitzada de
lEstartit han dut a terme un homenatge al programa Life, de la Unió Europea,
amb motiu del vinticinquè aniversari daquest instrument de millora ambiental.
Un mural de grans dimensions serveix com a modest tribut a la segona caseta de
serveis elèctrics de la Pletera. El mural, una reproducció del logotip, ha estat
pintat per alumnes del projecte INDI, Jornades dArt Participatiu per a Joves.
Precisament, gràcies a aquest programa va sorgir el Life Pletera, que treballa per
la recuperació dels sistemes litorals de Torroella, lEstartit i el Baix Ter.
Amb aquesta intervenció es pretén que els visitants de lespai relacionin la
recuperació de les maresmes de la Pletera amb el programa europeu Life. El mural
també vol fer memòria i destacar el paper determinant que té el Life en la
recuperació dels sistemes litorals de Torroella de Montgrí, lEstartit i els aiguamolls
del Baix Ter, ja que des del 1999 lAjuntament de Torroella de Montgrí ha pogut
tirar endavant tres projectes finançats a través daquest programa.
Una gran eina
El programa Life es va aprovar el 21 de maig del 1992 i és lúnic instrument
financer de la Unió Europea per finançar projectes de conservació i
desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient. És
gestionat per la Comissió Europea i des de la seva posada en marxa ha
subvencionat més de 3.500 projectes, molts dels quals destinats a conservar la
biodiversitat, les espècies i els hàbitats de la Xarxa Natura 2000.
A Torroella, el gran exemple de la viabilitat daquesta iniciativa és el projecte Life
Pletera, que té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva del sistema
de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperarne la
funcionalitat ecològica, que actualment és alterada a conseqüència de la
urbanització parcial de lespai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui
respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment del nivell
del mar i pertorbacions intenses més freqüents) i garanteixi la funcionalitat
ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini.
Les accions previstes per aconseguir aquest objectiu inclouen la desurbanització
del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, la recuperació
de lantiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner.
Precisament, el mes de setembre passat lAjuntament de Torroella va obtenir el
premi Medi Ambient Cilma 2017 pel projecte Life Pletera.



CATALONIA TODAY
TORROELLA I LESTARTIT HOMENATGEN ELS PROJECTES LIFE DE LA UNIÓ EUROPEA

LAjuntament de Torroella de Montgrí i lEntitat Municipal Descentralitzada de
lEstartit han dut a terme un homenatge al programa Life, de la Unió Europea,
amb motiu del vinticinquè aniversari daquest instrument de millora ambiental.
Un mural de grans dimensions serveix com a modest tribut a la segona caseta de
serveis elèctrics de la Pletera. El mural, una reproducció del logotip, ha estat
pintat per alumnes del projecte INDI, Jornades dArt Participatiu per a Joves.
Precisament, gràcies a aquest programa va sorgir el Life Pletera, que treballa per
la recuperació dels sistemes litorals de Torroella, lEstartit i el Baix Ter.
Amb aquesta intervenció es pretén que els visitants de lespai relacionin la
recuperació de les maresmes de la Pletera amb el programa europeu Life. El mural
també vol fer memòria i destacar el paper determinant que té el Life en la
recuperació dels sistemes litorals de Torroella de Montgrí, lEstartit i els aiguamolls
del Baix Ter, ja que des del 1999 lAjuntament de Torroella de Montgrí ha pogut
tirar endavant tres projectes finançats a través daquest programa.
Una gran eina
El programa Life es va aprovar el 21 de maig del 1992 i és lúnic instrument
financer de la Unió Europea per finançar projectes de conservació i
desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient. És
gestionat per la Comissió Europea i des de la seva posada en marxa ha
subvencionat més de 3.500 projectes, molts dels quals destinats a conservar la
biodiversitat, les espècies i els hàbitats de la Xarxa Natura 2000.
A Torroella, el gran exemple de la viabilitat daquesta iniciativa és el projecte Life
Pletera, que té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva del sistema
de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperarne la
funcionalitat ecològica, que actualment és alterada a conseqüència de la
urbanització parcial de lespai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui
respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment del nivell
del mar i pertorbacions intenses més freqüents) i garanteixi la funcionalitat
ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini.
Les accions previstes per aconseguir aquest objectiu inclouen la desurbanització
del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, la recuperació
de lantiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner.
Precisament, el mes de setembre passat lAjuntament de Torroella va obtenir el
premi Medi Ambient Cilma 2017 pel projecte Life Pletera.
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Un total de 1.600 corre-
dors i caminadors repar-
tits en 198 equips partici-
paran aquest cap de set-
mana en la cinquena edi-
ció de l’Oncotrail, la cursa
solidària de 100 km orga-
nitzada per la Fundació
Oncolliga Girona amb la

col·laboració del Club Atlè-
tic Palafrugell i l’Agrupa-
ció Excursionista Palafru-
gell. La xifra de partici-
pants ha superat un cop
més totes les previsions de
l’organització, cosa que fa-
rà possible que enguany se
superin els 200.000 euros
en donatius.

La procedència dels
corredors és ben variada i,

a més de participants d’ar-
reu de les comarques giro-
nines, aquest any n’hi hau-
rà també de diverses po-
blacions de les demarca-
cions de Barcelona, Tarra-
gona i Lleida, a més de Ma-
llorca, València i Sevilla.
També hi haurà equips
formats per corredors de
les comarques del Valles-
pir i el Rosselló, a la Catalu-

nya del Nord.
Els participants sorti-

ran dissabte a les nou del
matí de la plaça de Can
Mario de Palafrugell i està
previst que els primers
corredors arribin cap a les
sis o les set de la tarda al
pavelló poliesportiu. La fi-
nalitat de l’Oncotrail és re-
collir fons per millorar les
condicions de vida dels
malalts de càncer de les
comarques gironines i els
seus familiars. Per partici-
par-hi cada equip ha de fer
un donatiu a la Fundació
Oncolliga Girona, amb un
import mínim de 1.000
euros. ■

Rècord de participants
en la cinquena Oncotrail
J.T.
PALAFRUGELL

Participants en l’edició de l’any passat de l’Oncotrail, que es
va fer a Palafrugell ■ ONCOTRAIL

L’Ajuntament de Torroe-
lla de Montgrí i l’Entitat
Municipal Descentralitza-
da de l’Estartit han dut a
terme un homenatge al
programa Life, de la Unió
Europea, amb motiu del
vint-i-cinquè aniversari
d’aquest instrument de
millora ambiental.

Un mural de grans di-
mensions serveix com a
modest tribut a la segona
caseta de serveis elèctrics
de la Pletera. El mural,
una reproducció del logo-
tip, ha estat pintat per
alumnes del projecte IN-
DI, Jornades d’Art Partici-
patiu per a Joves. Precisa-
ment, gràcies a aquest
programa va sorgir el Life
Pletera, que treballa per la
recuperació dels sistemes
litorals de Torroella, l’Es-
tartit i el Baix Ter.

Amb aquesta interven-
ció es pretén que els visi-
tants de l’espai relacionin
la recuperació de les ma-
resmes de la Pletera amb
el programa europeu Life.
El mural també vol fer me-
mòria i destacar el paper
determinant que té el Life
en la recuperació dels sis-
temes litorals de Torroella
de Montgrí, l’Estartit i els
aiguamolls del Baix Ter, ja
que des del 1999 l’Ajunta-
ment de Torroella de
Montgrí ha pogut tirar en-

davant tres projectes fi-
nançats a través d’aquest
programa.

Una gran eina
El programa Life es va
aprovar el 21 de maig del
1992 i és l’únic instru-
ment financer de la Unió
Europea per finançar pro-
jectes de conservació i
desenvolupament de la
política comunitària en
matèria de medi ambient.
És gestionat per la Comis-
sió Europea i des de la seva
posada en marxa ha sub-
vencionat més de 3.500
projectes, molts dels quals
destinats a conservar la
biodiversitat, les espècies i

els hàbitats de la Xarxa
Natura 2000.

A Torroella, el gran
exemple de la viabilitat
d’aquesta iniciativa és el
projecte Life Pletera, que
té com a primer objectiu la
restauració integral i defi-
nitiva del sistema de llacu-
nes costaneres de la Plete-
ra, amb la finalitat de recu-
perar-ne la funcionalitat
ecològica, que actualment
és alterada a conseqüèn-
cia de la urbanització par-
cial de l’espai. Aquest ob-
jectiu inclou que el siste-
ma pugui respondre ade-
quadament a les previ-
sions del canvi climàtic
(increment del nivell del

mar i pertorbacions inten-
ses més freqüents) i ga-
ranteixi la funcionalitat
ecològica del conjunt, tant
a curt com a llarg termini.

Les accions previstes
per aconseguir aquest ob-
jectiu inclouen la desurba-
nització del passeig exis-
tent i els seus espais adja-
cents i, posteriorment, la
recuperació de l’antiga zo-
na humida i la seva funcio-
nalitat ecològica com a sis-
tema costaner.

Precisament, el mes de
setembre passat l’Ajunta-
ment de Torroella va obte-
nir el premi Medi Ambient
Cilma 2017 pel projecte
Life Pletera. ■

Joan Trillas
TORROELLA-L’ESTARTIT

Torroella i l’Estartit
homenatgen els projectes
Life de la Unió Europea
a Un gran mural, pintat en una de les antigues casetes del sistema elèctric de
la Pletera, vol servir com a tribut a una iniciativa clau en la millora ambiental

Els pintors del mural de la Pletera, amb el gran logo i les Medes, al fons ■ J.T. Els treballs de millora de la
plaça dels Comtes de Pala-
mós, situada entre els bar-
ris de la Platja i de l’Eixam-
ple, continuen a molt bon
ritme. L’actuació es va ini-
ciar a principis de setem-
bre, i ja s’ha portat a terme
l’enderrocament d’algu-
nes seccions del mur que
separa la plaça de l’avingu-
da del President Macià,
amb l’objectiu de reduir la
seva altura per fer la plaça
més visible des del carrer i
no aïllar-la del conjunt.

Actualment ja s’han re-
tirat els encofrats d’una
part dels nous bancs que
se situaran en aquest mur
i per als quals s’han previst
tres tipologies de seients.
Hi haurà un tram pura-

ment de formigó, un amb
el seient de fusta i un altre
amb fusta i respatller. Pre-
cisament en els pròxims
dies es començaran a ins-
tal·lar aquests elements. A
més, a la zona de l’escena-
ri, situat just al centre del
mur, es col·locarà una ba-
rana metàl·lica per evitar
caigudes.

El bon ritme de les
obres també ha permès
realitzar la millora del pa-
viment de sauló de la pla-
ça, sota la superfície del
qual s’ha soterrat una ma-
lla mitjançant la qual po-
der evitar que brotin les
herbes i, així, reduir els
costos de manteniment.

Les obres també inclo-
uen la substitució de l’ac-
tual enllumenat de la pla-
ça, entre altres actua-
cions. ■

Obres a la plaça
dels Comtes
de Palamós

Joan Trillas
PALAMÓS

a Els treballs avancen a bon ritme i ja
s’ha retirat part del mur de formigó

Un operari treballant en les obres de millora de la plaça, que
es van pactar amb els veïns ■ J.T.
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dabuproject: #buit by: barbaracardella #life #pletera #estartit
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estartitviube: La pletera III #estartitviube #costabrava #estartit #emporda



DIRECTE.CAT
EL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ COMPTA ELS VISITANTS PER FER CONVIURE ELS ESPAIS PROTEGITS AMB
ELS USOS TURÍSTICS

Els primers registres permeten veure que durant l'estiu més de 30.000 persones
han pujat al castell i 62.000 han anat a la Gola del Ter
ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.



DIRECTE.CAT
EL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ COMPTA ELS VISITANTS PER FER CONVIURE ELS ESPAIS PROTEGITS AMB
ELS USOS TURÍSTICS

Els primers registres permeten veure que durant l'estiu més de 30.000 persones
han pujat al castell i 62.000 han anat a la Gola del Ter
ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.



VILAWEB
EL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ COMPTA ELS VISITANTS PER FER CONVIURE ELS ESPAIS PROTEGITS AMB
ELS USOS TURÍSTICS

ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.
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ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.
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EL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ COMPTA ELS VISITANTS PER FER CONVIURE ELS ESPAIS PROTEGITS AMB
ELS USOS TURÍSTICS

El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha començat a comptar els
visitants que rep per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics. Les
primeres estadístiques, que comprenen els mesos d'estiu, ja permeten veure allà
on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi ha quatre comptadors de
visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es troben a la Gola del Ter, al puig
de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), al paratge de Les Planasses
de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del Montgrí. Les dades d'aquest indicador
són les que més criden l'atenció. Entre el 24 de juny i el 24 de setembre, un total
de 30.594 persones van pujar a dalt del massís. Si el ritme es manté, el Castell
podria superar el nombre d'immersions que es fan a les Illes Medes (el topall
anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta manera, i deixant les platges a banda, el
castell es convertiria en l'atractiu més massificat de la zona. Des del Parc Natural
treballen per duplicar els comptadors de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre
els nous punts on els volen destaca La Pletera de l'Estartit. Des de fa uns mesos,
a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter hi han
aparegut quatre estructures petites de fusta. Camuflades en l'entorn per passar
desapercebudes, aquestes caixes amaguen comptadors de visitants. Aquesta
eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha arribat al parc per poder complir amb la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).
El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs que els
va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació" dels
usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent "molta
tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a entendre una
mica els efectes de la gent que hi passa".
Tres dels aparells es van instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola,
al puig de la Reina i a Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del
Montgrí, però, va caldre esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar
ancorat a la roca i vam haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica
Alturó.
El repartiment respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais.L'ús de les dadesAra, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182).
Com que la informació es desglossa per dies i per franges horàries, els
comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si al parc s'hi
fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van pujar al puig de
la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on, teòricament, no
s'havia programat res en aquest espai.
Una altra dada curiosa és que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser
el 8 d'agost, quan hi van pujar 1.359 persones. "Mirant la informació
meteorològica, hem vist que aquell dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar
a la platja va pujar al castell", precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts
visitants pugen a les hores centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós.
Si el nombre de visitants es manté de manera estable, el castell podria ser l'espai
protegit més visitat del parc natural (sense comptar les platges). El nombre
d'immersions fixat a les Illes Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta
xifra se superi en persones que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic
que suposa", concreta el director.Més comptadorsAlturó recorda que la diagnosi
de la CETS els demanava "sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció
d'assolir la xifra entre el 2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en
voldrien posar un és a la zona desurbanitzada de La Pletera.
Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar els itineraris del Parc Natural.
"Els comptadors ens poden donar idees de cap a on es pot redirigir la gent",
recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri entre "gaudir de la natura i
la seva protecció". Alturó explica que els comptadors donen una "informació molt
interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de permetre controlar millor la
protecció de l'espai.



EL GERIÓ
EL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ COMPTA ELS VISITANTS PER FER CONVIURE ELS ESPAIS PROTEGITS AMB
ELS USOS TURÍSTICS

El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha començat a comptar els
visitants que rep per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics. Les
primeres estadístiques, que comprenen els mesos d'estiu, ja permeten veure allà
on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi ha quatre comptadors de
visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es troben a la Gola del Ter, al puig
de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), al paratge de Les Planasses
de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del Montgrí. Les dades d'aquest indicador
són les que més criden l'atenció. Entre el 24 de juny i el 24 de setembre, un total
de 30.594 persones van pujar a dalt del massís. Si el ritme es manté, el Castell
podria superar el nombre d'immersions que es fan a les Illes Medes (el topall
anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta manera, i deixant les platges a banda, el
castell es convertiria en l'atractiu més massificat de la zona. Des del Parc Natural
treballen per duplicar els comptadors de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre
els nous punts on els volen destaca La Pletera de l'Estartit. Des de fa uns mesos,
a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter hi han
aparegut quatre estructures petites de fusta. Camuflades en l'entorn per passar
desapercebudes, aquestes caixes amaguen comptadors de visitants. Aquesta
eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha arribat al parc per poder complir amb la
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).
El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs que els
va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació" dels
usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent "molta
tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a entendre una
mica els efectes de la gent que hi passa".
Tres dels aparells es van instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola,
al puig de la Reina i a Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del
Montgrí, però, va caldre esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar
ancorat a la roca i vam haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica
Alturó.
El repartiment respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais.L'ús de les dadesAra, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182).
Com que la informació es desglossa per dies i per franges horàries, els
comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si al parc s'hi
fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van pujar al puig de
la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on, teòricament, no
s'havia programat res en aquest espai.
Una altra dada curiosa és que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser
el 8 d'agost, quan hi van pujar 1.359 persones. "Mirant la informació
meteorològica, hem vist que aquell dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar
a la platja va pujar al castell", precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts
visitants pugen a les hores centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós.
Si el nombre de visitants es manté de manera estable, el castell podria ser l'espai
protegit més visitat del parc natural (sense comptar les platges). El nombre
d'immersions fixat a les Illes Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta
xifra se superi en persones que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic
que suposa", concreta el director.Més comptadorsAlturó recorda que la diagnosi
de la CETS els demanava "sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció
d'assolir la xifra entre el 2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en
voldrien posar un és a la zona desurbanitzada de La Pletera.
Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar els itineraris del Parc Natural.
"Els comptadors ens poden donar idees de cap a on es pot redirigir la gent",
recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri entre "gaudir de la natura i
la seva protecció". Alturó explica que els comptadors donen una "informació molt
interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de permetre controlar millor la
protecció de l'espai.
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ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.
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ACN Torroella de Montgrí.El parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha
començat a comptar els visitants que rep per fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les primeres estadístiques, que comprenen els mesos
d'estiu, ja permeten veure allà on es concentra més afluència. A hores d'ara, hi
ha quatre comptadors de visitants instal·lats a diferents punts del parc. Es
troben a la Gola del Ter, al puig de la Reina de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), al paratge de Les Planasses de l'Escala (Alt Empordà) i al castell del
Montgrí. Les dades d'aquest indicador són les que més criden l'atenció. Entre el
24 de juny i el 24 de setembre, un total de 30.594 persones van pujar a dalt del
massís. Si el ritme es manté, el Castell podria superar el nombre d'immersions
que es fan a les Illes Medes (el topall anual s'ha fixat en 60.000). D'aquesta
manera, i deixant les platges a banda, el castell es convertiria en l'atractiu més
massificat de la zona. Des del Parc Natural treballen per duplicar els comptadors
de visitants entre el 2018 i el 2019. Entre els nous punts on els volen destaca La
Pletera de l'Estartit.
Des de fa uns mesos, a diferents punts del parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre estructures petites de fusta.
Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja en altres espais, ha
arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible
(CETS). El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs
que els va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven "més informació"
dels usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent
"molta tasca per recuperar hàbitats de dunes" i els comptadors "ajuden a
entendre una mica els efectes de la gent que hi passa". Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la Gola, al puig de la Reina i a
Les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del Montgrí, però, va caldre
esperar fins al mes de juny. "El del castell havia d'anar ancorat a la roca i vam
haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo", explica Alturó. El repartiment
respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la Gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb "un hàbitat sensible com
són les dunes", explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental "fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible", diu Alturó. En el cas del paratge de Les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on s'hi fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. L'ús de les dades Ara, un cop tancats els
registres d'estiu, el parc ja comença a conèixer on és que s'hi concentra més
afluència. De tots els espais que tenen comptador, el que ha registrat més
visitants és el de la Gola del Ter. En concret, entre el 24 de juny i el 24 de
setembre hi van accedir 62.600 persones. El segon lloc més visitat és el castell
del Montgrí (amb 30.594 usuaris comptabilitzats) seguit de prop per Les
Planasses (amb 29.739). A molta més distància hi ha el puig de la Reina (que en
va rebre 1.182). Com que la informació es desglossa per dies i per franges
horàries, els comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si
al parc s'hi fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van
pujar al puig de la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia programat res en aquest espai. Una altra dada curiosa és
que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser el 8 d'agost, quan hi van
pujar 1.359 persones. "Mirant la informació meteorològica, hem vist que aquell
dia estava tapat i llavors la gent enlloc d'anar a la platja va pujar al castell",
precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que molts visitants pugen a les hores
centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís rocós. Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el castell podria ser l'espai protegit més visitat del parc
natural (sense comptar les platges). El nombre d'immersions fixat a les Illes
Medes és de 60.000 anuals i "s'espera" que aquesta xifra se superi en persones
que pugin al massís del Montgrí "malgrat l'esforç físic que suposa", concreta el
director. Més comptadors Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava
"sis o set comptadors" i el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el
2018 i el 2019. Un dels punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona
desurbanitzada de La Pletera. Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar
els itineraris del Parc Natural. "Els comptadors ens poden donar idees de cap a on
es pot redirigir la gent", recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri
entre "gaudir de la natura i la seva protecció". Alturó explica que els comptadors
donen una "informació molt interessant sobre la tipologia d'usuari" que ha de
permetre controlar millor la protecció de l'espai.



ACN/DdG AGENCIAS

■El Parc Natural del Montgrí, les
Medes i el Baix Ter ha començat a
comptar els visitants que rep per
fer conviure els espais protegits
amb els usos turístics. Les prime-
res estadístiques, que comprenen
els mesos d'estiu, ja permeten
veure allà on es concentra més
aluència. Dels quatre punts del
parc on s'han fet registres, destaca
la gola del Ter com l'indret més
massiicat, amb . visitants
entre el  de juny i el  de setem-
bre, mentre que després vindrien
el castell del Montgrí i les Planas-
ses de l'Escala. Segons les dades
registrades pels quatre compta-
dors de visitants, el castell va re-
gistrar . visitants i les Planas-
ses, .. El quart punt analit-
zat, el puig de la Reina de Torroen-
na, va rebre . visitants en els
mesos estudiats. 

Per estudiar el nombre de visi-
tants, des de fa uns mesos a dife-
rents punts del parc natural del
Montgrí, les illes Medes i el Baix
Ter hi han aparegut quatre estruc-
tures petites de fusta. Camulades

en l'entorn per passar desaperce-
budes, aquestes caixes amaguen
comptadors de visitants. Aquesta
eina, que s'utilitza ja en altres es-
pais, ha arribat al parc per poder
complir amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS).

El director de l'espai protegit,
Ramon Alturó, recorda que un
dels inputs que els va donar la
diagnosi de la CETS és que neces-
sitaven «més informació» dels
usuaris que tenen. A més, recalca
el seu responsable, el parc està
fent «molta tasca per recuperar
hàbitats de dunes» i els compta-
dors «ajuden a entendre una mica
els efectes de la gent que hi pas-
sa».

Tres dels aparells es van
instal·lar a principis de març. Són
els que hi ha a la gola, al puig de la
Reina i a les Planasses. Amb el que
es va ubicar al massís del Montgrí,
però, va caldre esperar ins al mes
de juny. «El del castell havia
d'anar ancorat a la roca i vam
 haver de buscar un sistema
 alternatiu per ixar-lo», explica Al-
turó.

El repartiment respon a dife-
rents criteris, com la presència
d'espais sensibles o el desconei-
xement del nombre de visitants a
punts en concret. En el cas de la
gola del Ter, interessa saber com
conviuen les persones amb «un
hàbitat sensible com són les du-
nes», explica el director. El puig de
la Reina és també una duna con-
tinental «ixada amb pins, que ens
interessa perquè és un hàbitat
molt sensible», diu Alturó. En el
cas del paratge de les Planasses de
l'Escala i el castell del Montgrí, pa-
ratges on es fan caminades i rutes,

el parc vol saber quants visitants
passen per aquests espais.

Com que la informació es des-
glossa per dies i per franges horà-
ries, els comptadors donen infor-
mació extra. Per exemple, perme-
ten veure si al parc s'hi fan activi-
tats no declarades. Així, de les
. persones que van pujar al
puig de la Reina,  ho van fer el
diumenge  d'agost. Un dia on,
teòricament, no s'havia progra-
mat res en aquest espai.

Una altra dada curiosa és que
el dia de més visitants al castell del
Montgrí va ser el  d'agost, quan
hi van pujar . persones. «Mi-
rant la informació meteorològica,
hem vist que aquell dia estava ta-
pat i llavors la gent en lloc d'anar
a la platja va pujar al castell», pre-
cisa Alturó. Tot i això, les dades
diuen que molts visitants pugen a
les hores centrals del dia, a ple sol,
a dalt del massís rocós.

Si el nombre de visitants es
manté de manera estable, el cas-
tell podria ser l'espai protegit més
visitat del parc natural, sense
comptar les platges. 

El nombre d'immersions ixat a
les illes Medes és de . anuals
i «s'espera» que aquesta xifra se
superi en persones que pugin al
massís del Montgrí «malgrat l'es-
forç físic que suposa», concreta el
director.

Més comptadors
Alturó recorda que la diagnosi de
la CETS els demanava «sis o set
comptadors» i el parc natural té la
intenció d'assolir la xifra entre el
 i el . Un dels punts on te-
nen clar que en voldrien posar un
és a la zona desurbanitzada de La
Pletera.

Tota aquesta informació està
ajudant a redibuixar els itineraris
del Parc Natural. «Els comptadors
ens poden donar idees de cap on
es pot redirigir la gent», recalca Al-
turó. El director creu que cal bus-
car l'equilibri entre «gaudir de la
natura i la seva protecció». Alturó
explica que els comptadors do-
nen una «informació molt inte-
ressant sobre la tipologia d'usua-
ri» que ha de permetre controlar
millor la protecció de l'espai.

Comarques
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Una família passant per un dels comptadors instal·lats al Montgrí. JORDI ALTESA (ACN)

La gola del Ter
registra més de
62.600 visitants
durant els
mesos d’estiu
El Parc Natural del Montgrí compta els
visitants per fer conviure les zones protegides
amb els usos turístics El castell i les Planasses
de l’Escala reben unes 30.000 persones

Els comptadors ajuden a
saber si els visitants fan
activitats no declarades
o l’impacte de la gent 
en les dunes del parc



DIARI DE GIRONA
LA GOLA DEL TER REGISTRA MÉS DE 62.600 VISITANTS DURANT ELS MESOS D'ESTIU

El Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter ha començat a comptar els
visitants que rep per fer conviure els espais protegits amb els usos turístics. Les
primeres estadístiques, que comprenen els mesos d'estiu, ja permeten veure allà
on es concentra més afluència. Dels quatre punts del parc on s'han fet registres,
destaca la gola del Ter com l'indret més massificat, amb 62.6000 visitants entre el
24 de juny i el 24 de setembre, mentre que després vindrien el castell del Montgrí
i les Planasses de l'Escala. Segons les dades registrades pels quatre comptadors
de visitants, el castell va registrar 30.594 visitants i les Planasses, 29.739. El
quart punt analitzat, el puig de la Reina de Torroenna, va rebre 1.182 visitants en
els mesos estudiats. 
Per estudiar el nombre de visitants, des de fa uns mesos a diferents punts del
parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter hi han aparegut quatre
estructures petites de fusta. Camuflades en l'entorn per passar desapercebudes,
aquestes caixes amaguen comptadors de visitants. Aquesta eina, que s'utilitza ja
en altres espais, ha arribat al parc per poder complir amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS). 
El director de l'espai protegit, Ramon Alturó, recorda que un dels inputs que els
va donar la diagnosi de la CETS és que necessitaven «més informació» dels
usuaris que tenen. A més, recalca el seu responsable, el parc està fent «molta
tasca per recuperar hàbitats de dunes» i els comptadors «ajuden a entendre una
mica els efectes de la gent que hi passa». 
Tres dels aparells es van instal·lar a principis de març. Són els que hi ha a la gola,
al puig de la Reina i a les Planasses. Amb el que es va ubicar al massís del
Montgrí, però, va caldre esperar fins al mes de juny. «El del castell havia d'anar
ancorat a la roca i vam haver de buscar un sistema alternatiu per fixarlo»,
explica Alturó. 
El repartiment respon a diferents criteris, com la presència d'espais sensibles o el
desconeixement del nombre de visitants a punts en concret. En el cas de la gola
del Ter, interessa saber com conviuen les persones amb «un hàbitat sensible com
són les dunes», explica el director. El puig de la Reina és també una duna
continental «fixada amb pins, que ens interessa perquè és un hàbitat molt
sensible», diu Alturó. En el cas del paratge de les Planasses de l'Escala i el castell
del Montgrí, paratges on es fan caminades i rutes, el parc vol saber quants
visitants passen per aquests espais. 
Com que la informació es desglossa per dies i per franges horàries, els
comptadors donen informació extra. Per exemple, permeten veure si al parc s'hi
fan activitats no declarades. Així, de les 1.182 persones que van pujar al puig de
la Reina, 314 ho van fer el diumenge 20 d'agost. Un dia on, teòricament, no
s'havia programat res en aquest espai. 
Una altra dada curiosa és que el dia de més visitants al castell del Montgrí va ser
el 8 d'agost, quan hi van pujar 1.359 persones. «Mirant la informació
meteorològica, hem vist que aquell dia estava tapat i llavors la gent en lloc d'anar
a la platja va pujar al castell», precisa Alturó. Tot i això, les dades diuen que
molts visitants pugen a les hores centrals del dia, a ple sol, a dalt del massís
rocós. 
Si el nombre de visitants es manté de manera estable, el castell podria ser l'espai
protegit més visitat del parc natural, sense comptar les platges. 
El nombre d'immersions fixat a les illes Medes és de 60.000 anuals i «s'espera»
que aquesta xifra se superi en persones que pugin al massís del Montgrí
«malgrat l'esforç físic que suposa», concreta el director. 
Més comptadors 
Alturó recorda que la diagnosi de la CETS els demanava «sis o set comptadors» i
el parc natural té la intenció d'assolir la xifra entre el 2018 i el 2019. Un dels
punts on tenen clar que en voldrien posar un és a la zona desurbanitzada de La
Pletera. 
Tota aquesta informació està ajudant a redibuixar els itineraris del Parc Natural.
«Els comptadors ens poden donar idees de cap on es pot redirigir la gent»,
recalca Alturó. El director creu que cal buscar l'equilibri entre «gaudir de la natura
i la seva protecció». Alturó explica que els comptadors donen una «informació
molt interessant sobre la tipologia d'usuari» que ha de permetre controlar millor
la protecció de l'espai.
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ACN
AVANÇA EL PROCÉS DE REVEGETACIÓ DE LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT

Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Pletera a
l'Estartit



DIRECTE.CAT
AVANÇA EL PROCÉS DE REVEGETACIÓ DE LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT

Les replantacions naturals que s'hi van fer el 2016 estan donant bons resultats i
alts nivells de supervivència en espècies autòctones
ACN L'Estartit.La maresma recuperada de la Pletera, a l'Estartit (Baix Empordà),
avança en el procés de revegetació natural. Els tècnics del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i l'àrea de medi ambient del Torroella de
Montgrí asseguren que la colonització espontània amb espècies autòctones com
la salicòrnia, la salsona, els joncs o l'obione està seguint el ritme habitual en
aquest tipus d'ecosistemes i que, a més, les replantacions naturals que s'hi van
fer l'any passant presenten alts nivells de supervivència. Un dels punts on és
més perceptible la millora és al sector sud, a la zona propera a la bassa del fra
Ramon i que també és la primera on es va actuar. Per això, no es descarta aplicar
mesures similars en d'altres punts aprofitant, per exemple, la retirada de la línia
elèctrica soterrada. El projecte de recuperació d'aquest espai està subvencionat
pel programa europeu 'Life'.
La capacitat de revegetació natural d'aquest espai era un dels aspectes que més
interès generava entre els científics i un dels objectius clau del projecte de
recuperació de la zona. Inicialment, esperaven que la simple recuperació de la
cota original de la maresma i la retirada de materials acumulats per fer l'antiga
urbanització seria suficient perquè la vegetació adaptada a les altres
concentracions de sal, tornés a ocupar l'espai. Malgrat això, no se sabia quin
capacitat tindria per ferho de manera natural i si caldria reforçar el procés amb
plantacions de llavors o planter. El seguiment que s'està fent a la maresma
confirma, segons els tècnics, els "millors pronòstics" i conclou que "l'espai es
troba en ple procés de colonització per la vegetació autòctona, principalment
salicòrnia, salsola, joncs i obione". Precisament, els siliconars són un dels 198
hàbitats d'interès comunitari definits per la Unió Europea. La llei els defineix com
a hàbitats que es troben amenaçats de desaparició o en regressió, o bé que són
representatius d'almenys d'una de les set regions biogeogràfiques en les quals
es troba dividida la UE. A Catalunya, hi ha 94 hàbitats d'aquest tipus i a la Platera
se n'hi concentren vuit d'ells.



VILAWEB
AVANÇA EL PROCÉS DE REVEGETACIÓ DE LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT

ACN L'Estartit.La maresma recuperada de la Pletera, a l'Estartit (Baix Empordà),
avança en el procés de revegetació natural. Els tècnics del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i l'àrea de medi ambient del Torroella de
Montgrí asseguren que la colonització espontània amb espècies autòctones com
la salicòrnia, la salsona, els joncs o l'obione està seguint el ritme habitual en
aquest tipus d'ecosistemes i que, a més, les replantacions naturals que s'hi van
fer l'any passant presenten alts nivells de supervivència. Un dels punts on és
més perceptible la millora és al sector sud, a la zona propera a la bassa del fra
Ramon i que també és la primera on es va actuar. Per això, no es descarta aplicar
mesures similars en d'altres punts aprofitant, per exemple, la retirada de la línia
elèctrica soterrada. El projecte de recuperació d'aquest espai està subvencionat
pel programa europeu 'Life'.
La capacitat de revegetació natural d'aquest espai era un dels aspectes que més
interès generava entre els científics i un dels objectius clau del projecte de
recuperació de la zona. Inicialment, esperaven que la simple recuperació de la
cota original de la maresma i la retirada de materials acumulats per fer l'antiga
urbanització seria suficient perquè la vegetació adaptada a les altres
concentracions de sal, tornés a ocupar l'espai. Malgrat això, no se sabia quin
capacitat tindria per ferho de manera natural i si caldria reforçar el procés amb
plantacions de llavors o planter. El seguiment que s'està fent a la maresma
confirma, segons els tècnics, els "millors pronòstics" i conclou que "l'espai es
troba en ple procés de colonització per la vegetació autòctona, principalment
salicòrnia, salsola, joncs i obione". Precisament, els siliconars són un dels 198
hàbitats d'interès comunitari definits per la Unió Europea. La llei els defineix com
a hàbitats que es troben amenaçats de desaparició o en regressió, o bé que són
representatius d'almenys d'una de les set regions biogeogràfiques en les quals
es troba dividida la UE. A Catalunya, hi ha 94 hàbitats d'aquest tipus i a la Platera
se n'hi concentren vuit d'ells.



EL GERIÓ
AVANÇA EL PROCÉS DE REVEGETACIÓ DE LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT

La maresma recuperada de la Pletera, a l'Estartit (Baix Empordà), avança en el
procés de revegetació natural. Els tècnics del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter i l'àrea de medi ambient del Torroella de Montgrí asseguren
que la colonització espontània amb espècies autòctones com la salicòrnia, la
salsona, els joncs o l'obione està seguint el ritme habitual en aquest tipus
d'ecosistemes i que, a més, les replantacions naturals que s'hi van fer l'any
passant presenten alts nivells de supervivència. Un dels punts on és més
perceptible la millora és al sector sud, a la zona propera a la bassa del fra Ramon
i que també és la primera on es va actuar. Per això, no es descarta aplicar
mesures similars en d'altres punts aprofitant, per exemple, la retirada de la línia
elèctrica soterrada. El projecte de recuperació d'aquest espai està subvencionat
pel programa europeu 'Life'. La capacitat de revegetació natural d'aquest espai
era un dels aspectes que més interès generava entre els científics i un dels
objectius clau del projecte de recuperació de la zona. Inicialment, esperaven que
la simple recuperació de la cota original de la maresma i la retirada de materials
acumulats per fer l'antiga urbanització seria suficient perquè la vegetació
adaptada a les altres concentracions de sal, tornés a ocupar l'espai. Malgrat això,
no se sabia quin capacitat tindria per ferho de manera natural i si caldria reforçar
el procés amb plantacions de llavors o planter. El seguiment que s'està fent a la
maresma confirma, segons els tècnics, els "millors pronòstics" i conclou que
"l'espai es troba en ple procés de colonització per la vegetació autòctona,
principalment salicòrnia, salsola, joncs i obione".
Precisament, els siliconars són un dels 198 hàbitats d'interès comunitari definits
per la Unió Europea. La llei els defineix com a hàbitats que es troben amenaçats
de desaparició o en regressió, o bé que són representatius d'almenys d'una de
les set regions biogeogràfiques en les quals es troba dividida la UE. A Catalunya,
hi ha 94 hàbitats d'aquest tipus i a la Platera se n'hi concentren vuit d'ells.



CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
LA VEGETACIÓ AUTÒCTONA TORNA A LA PLETERA, A L'ESTARTIT

Els responsables del projecte Life Pletera de Torroella de Montgrí volen demanar
una pròrroga de sis mesos per poder completar el pla de recuperació de les
maresmes, amb el soterrament d'una línia elèctrica i la creació dels itineraris de
l'espai. Fa uns mesos van eliminar la urbanització que hi havia en aquesta zona
de l'Estartit, arran de mar, i ja hi han començat a créixer les primeres plantes de
manera natural.



CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
AVANÇA EL PROCÉS DE REVEGETACIÓ DE LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA A L'ESTARTIT

ACN L'Estartit.La maresma recuperada de la Pletera, a l'Estartit (Baix Empordà),
avança en el procés de revegetació natural. Els tècnics del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i l'àrea de medi ambient del Torroella de
Montgrí asseguren que la colonització espontània amb espècies autòctones com
la salicòrnia, la salsona, els joncs o l'obione està seguint el ritme habitual en
aquest tipus d'ecosistemes i que, a més, les replantacions naturals que s'hi van
fer l'any passant presenten alts nivells de supervivència. Un dels punts on és
més perceptible la millora és al sector sud, a la zona propera a la bassa del fra
Ramon i que també és la primera on es va actuar. Per això, no es descarta aplicar
mesures similars en d'altres punts aprofitant, per exemple, la retirada de la línia
elèctrica soterrada. El projecte de recuperació d'aquest espai està subvencionat
pel programa europeu 'Life'.
La capacitat de revegetació natural d'aquest espai era un dels aspectes que més
interès generava entre els científics i un dels objectius clau del projecte de
recuperació de la zona. Inicialment, esperaven que la simple recuperació de la
cota original de la maresma i la retirada de materials acumulats per fer l'antiga
urbanització seria suficient perquè la vegetació adaptada a les altres
concentracions de sal, tornés a ocupar l'espai. Malgrat això, no se sabia quin
capacitat tindria per ferho de manera natural i si caldria reforçar el procés amb
plantacions de llavors o planter. El seguiment que s'està fent a la maresma
confirma, segons els tècnics, els "millors pronòstics" i conclou que "l'espai es
troba en ple procés de colonització per la vegetació autòctona, principalment
salicòrnia, salsola, joncs i obione". Precisament, els siliconars són un dels 198
hàbitats d'interès comunitari definits per la Unió Europea. La llei els defineix com
a hàbitats que es troben amenaçats de desaparició o en regressió, o bé que són
representatius d'almenys d'una de les set regions biogeogràfiques en les quals
es troba dividida la UE. A Catalunya, hi ha 94 hàbitats d'aquest tipus i a la Platera
se n'hi concentren vuit d'ells.



CLAUPPEL·LÍCULES S SÈRIES I INFANTIL E ESPORTS SUBTITULATS PER A PERSONES SORDESO

OBRA MESTRAMOLT BONABONA INTERESSANTREGULARDOLENTA l

LES PEL·LÍCULES D’AVUI

CRIATURAS INDEFENSAS
DIVINITY H 15.20 []
 2016. EUA. Director: Alex Ra-
narivelo. Intèrprets: James Re-
mar, Lea Thompson, Jayson Bla-
ir, Allison Paige, Sherry String-
field, Michael King. 101 minuts.
Color. Sara Gold és una activista
en ascens a l'Agència de Protecció
d'Animals (UAPA), una important
organització dels drets dels ani-
mals que porta a terme rescats d'a-
nimals i grups de pressió per fer
millors lleis de benestar animal.
Seleccionada per a una tasca im-
portant, Sara es fa passar per un
intern de la universitat per infil-
trar-se en una presumpta fàbrica

de cadells dirigida per l’enigmàtic
Daniel Holloway. 

MARCO ANTONIO Y CLEOPA-
TRA
LA 2 H 21.50 []
 1972. Gran Bretanya. Director:
Charlton Heston. Intèrprets:
Charlton Heston, Hildegarde
Neil, Eric Porter, John Castle,
Fernando Rey. 138 minuts. Color.
Durant una campanya militar al

nord d'Àfrica, Marc Antoni coneix
Cleopatra, se n'enamora i s'oblida
de les seves responsabilitats políti-
ques. A Alexandria rep la notícia de
la deportació del seu germà Luci i
de la mort de la seva esposa Fúlvia,
que estaven implicats en una revol-
ta. Llavors torna a Roma per unir-
se a Lèpid i Cèsar Octavi, que han
declarat la guerra a Pompeu.

Charlton Heston va debutar com a
director en aquest film, on també
s'ocupava del guió i del paper pro-
tagonista. Per al paper de Cleopa-
tra es va escollir Hildegarde Neil,
actriu televisiva que no podia de
cap manera assolir el nivell que ha-
via deixat Elizabeth Taylor a la
pel·lícula del 1963. 

EL MERCENARIO: ABSOLU-

CIÓN
LA SEXTA H 22.30 []
 2015. EUA. Director: Keoni
Waxman. Intèrprets: Steven Sea-
gal, Vinnie Jones, Byron Mann,
Massimo Dobrovic, Lauro Char-
trand, Ron Balicki. 92 minuts.
Color. John Alexander (Steven
Seagal) i Chi (Byron Mann) són dos
mercenaris que viatgen a Ucraïna
amb l'encàrrec d'assassinar un pe-
rillós terrorista afganès. Però una
vegada arriben allà, sense que ho
tinguessin planejat, es veuran im-
mersos en una missió de rescat en
la qual hauran de salvar Nadia
(Adina Stetcu) de les urpes d'un sà-
dic psicòpata conegut com «El cap»
(Vinnie Jones) que, contra tot pro-
nòstic, té connexions i contactes in-
ternacionals amb els quals John i
Chi no comptaven. Vehicle per al
lluïment de Steven Seagal. Ofereix
el que promet: molta acció i limita-
da qualitat interpretativa. Per a se-
guidors del gènere.

07.30 ¿Quién vive ahí?O 

09.15 Crímenes
imperfectos.O
10.15 Las primeras 48
horas.O
11.00 Al rojo vivo: previo.
12.30 Al rojo vivo.
14.00 La Sexta noticias 1.O
14.55 Jugones.EO

15.20 Jugones: el análisis.
15.30 La Sexta Meteo.O
15.45 Zapeando.O
17.15 Más vale tarde.OPro-
grama diari dirigit i presentat
per Mamen Mendizabal i Hila-
rio Pino que viu enganxat a la
notícia, analitza amb esperit
crític els esdeveniments del
dia i posa cara als problemes.
20.00 La Sexta noticias 2.O
20.45 La Sexta Meteo 2.O
21.00 La Sexta deportes 2.
21.30 El intermedio.OEspai
presentat pel Gran Wyoming,
que repassa l'actualitat de la
jornada.
22.30 Cine.POMercenario:
Absolución.
00.30 Bones.SOInspirada
a la vida real de l'antropòloga
forense i novel·lista Kathy
Reichs, descriu els casos a què
s'enfronten la doctora tempe-
rant Brennan i l'agent especial
del FBI Seeley Booth.
02.45 Póker Caribbean Ad-

La Sexta

08.02 Zona Champions
08.55 El Club de la Mitjanit
10.55 Goril.les de muntanya
11.46 GR Pirineus. El segon
programa d'aquest Gran Reco-
rregut comença a Begur i aca-
ba a l'Escala, en total uns 65
quilòmetres repartits en dues
jornades, fets a peu, en bici, en
cotxe i en barca. 
12.15 Amics insòlits
12.58 GR Barcelona
13.52 La cuina popular de
Tailàndia
14.17 Les aventures culinà-
ries de Sarah Wiener. Àustria
15.00 Vida al cobricel de la
selva
15.52 Thalassa.
16.05 Top gols La Lliga
16.20 Futbol: Champions
League. R. Madrid-Tottenham.
18.00 ZZ
18.05 Zona Champions
19.00 Esport Club.
20.40 Handbol femení. Final
Supercopa Catalunya: Associació
Lleidatana-KH-7 BM Granollers.
22.33 Zona Champions
23.45 El Club de la Mitjanit
01.00 324 Esports
01.25 Zona Champions
02.40 El Club de la Mitjanit
03.55 324 Esports
04.20 Nascar Talladega
05.50 ZZ

Esport3

06.05 Baloncesto. Eurocup, 2a
jornada: Fiat Torí-Morabanc
Andorra, des d'Itàlia.
07.30 Baloncesto. Eurocup, 2a
jornada: Tofaş Bursa-Herbalife
Gran Canària, des de Turquia.
09.00 Fútbol sala. 
09.30 Balonmano.
10.00 Tenis. WTA Torneig Mos-
cou, des de Rússia (Directe). In-
clou: Terra de campions.
18.00 Conexión Teledeporte.
(Directe) L'activitat poliespor-
tiva té un punt de trobada.
Aquest espai repassa l'actuali-
tat d'una variada gamma de
modalitats atlètiques, fins i tot
d'aquelles amb una menor re-
percussió popular. L'esforç dels
esportistes és el fil conductor
del programa.
18.20 Automovilismo. Cam-
pionat d'Espanya Ral·lis de
muntanya: Pujada a Ordino.
18.35 Tenis. ATP 250 Torneig
Estocolm, des de Suècia.
20.30 Conexión Teledeporte. 
21.00 Tenis. WTA Torneig Mos-
cou, des de Rússia.
23.00 Estudio Estadio (Direc-
te). 
00.30 Baloncesto. Eurocup,
2a jornada: Retabet Bilbao Bas-
ket-Limoges CSP, des de Bilbao.
02.00 Tenis. WTA Torneig Mos-
cou, des de Rússia.

Teledeporte

07.00 El món a Rac1 
09.55 Televenda 
12.40 Catalunya Directe. Pro-
grama en directe que ens apro-
pa l’actualitat i les diferents re-
alitats d’arreu del país. Ho fa
connectant, des del plató de
8tv, amb tot un equip de repor-
ters que es troben allà on suc-
ceeixen les coses 
14.00 Arucitys 
18.00 Catalunya Directe 
19.35 Fora de joc. Tertúlia en
directe al plató sobre l’actuali-
tat esportiva 
20.30 8 al dia. Un programa
en directe sobre l'actualitat, in-
formació i entreteniment 
22.30 The Killing: crónica de
un asesinato. Eps. 1. En el que
se suposa que és el seu últim
dia a la feina, la detectiu Sarah
Lund és cridada a l’escenari
d’un crim violent després que
un suèter de dona cobert de
sang sigui trobat en un parc.
Tanmateix no hi ha cap cos.
Eps. 2 00.30 Transporter. Ser
o no ser. Roma. El fill d’un jutge
italià presencia la mort del seu
pare a mans d’un assassí a sou.
Com a únic testimoni, el nen de
12 anys, serà fonamental per
condemnar l’home que li ha
tret la vida al jutge. Burn
02.10 Clips

8TV

7.00  Notícies matí XAL

10.00  Ben trobats

12.00  Info Taronja. Actualitat
al Bages, Berguedà i Solsonès
12.30 Aula Taronja

13.00  Barra lliure

14.00  Al dia Catalunya Cen-

tral.  Programa informatiu de
la Catalunya Central.
14.30  Gabinet de crisi

15.30  Obert 24h

16.00  Cap i casal. Tertúlia
d’actualitat amb alcaldes pre-
sentada per Francesc Serrat.
17.00  Al dia Catalunya Cen-

tral.  Programa informatiu de
la Catalunya Central.
17.30  Parlem amb / TDI

18.00  Catalunya Directe

19.30 Programació TDI

20.00  Info Taronja. Actuali-
tat al Bages, Berguedà i Solso-
nès
20.30  Cap i casal. Tertúlia
d’actualitat amb alcaldes pre-
sentada per Francesc Serrat.
21.30  Info Taronja. Actualitat
al Bages, Berguedà i Solsonès
22.00  Barra lliure

23.00  Aula Taronja

23.30  Sempre amunt

Canal Taronja

FM
87.7                 

 RAC1 CERDANYA
88.4

 CAT. MÚS. CERD.
88.5                

 TELE TAX. MAN.
89.4 
 R. ESPARREG.
89.5
CAT. RÀDIO BERG.
89.7                
CAT. MÚS. SOLS.
89.8                
RÀDIO PIRINEUS
90.0                
R. SANTPEDOR
90.1                
OLESA RÀDIO
91.2                
R. MARTORELL
91.3
CAT. MÚS. BERG.
91.7
ELS 40
92.2
ROCK FM
92.7                
COPE MANRESA 
94.0
RADIO 5
94.3
RNE
93.5                
DIG. HITS - PUIGC.
94.8
CAT. INFO. CERD.
95.2
STYL CLÀSSICS
95.7
DIGITAL HITS.
OSONA-MOIANÈS
95.8
R. MANRESA SER
96.1
CAT. RÀDIO SOLS.
97.3
CAT. RÀDIO
98.1
COPE PIRINEUS
98.3
CAT. INFORMACIÓ
99.8                

RÀDIO FLAIXBAC
100.6

MONTSERRAT R.
101.1             

 RAC1
101.3

CAT. INFO. SOLS.
102.4

CAT. MÚSICA
103.2

RÀDIO IGUALADA
104.4

ONA FM
104.8

RAC105
105.3

CAT. RÀD. CERD. 
106.4

CAT. INFO. BERG.
106.8

CADENA DIAL
107.1

RÀD. BALSARENY
107.2

RÀD. VILOMARA
RÀDIO CARDONA
RÀDIO SEU
RÀDIO 010
107.3

RÀDIO PUIG-REIG
107.4

RÀDIO BELLVER
107.5

R. SANT FRUITÓS
107.6

RÀDIO BERGA
RÀDIO SALLENT
107.7

RÀDIO NOVA
107.8

RÀDIO SÚRIA
RÀDIO MOIÀ
107.9

RÀDIO ABRERA
RÀDIO SANT
JOAN
R. LA VEU DE
NAVÀS

AM
1539              

R. MANRESA SER

COMUNICACIÓCULTURES

Regió7 DIMECRES, 18 D’OCTUBRE DEL 2017 37

REDACCIÓ MANRESA

n El jurat del Grup de Treball de
Gabinets de Comunicació del
Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya ha donat a conèixer els guan-
yadors de la 9a edició dels premis
que atorga cada any, que tenen
l’objectiu de reconèixer la feina
dels gabinets de comunicació i
dels seus professionals. 

Entre els guardonats, l’Hospital
de Cerdanya ha rebut el premi al
Millor Pla de Comunicació, pre-
sentat per Cristina Ferrer. El jurat
ha destacat el pla «Comunicació
transfronterera a l’Hospital de
Cerdanya» per la dificultat i com-
plexitat de la tasca comunicativa
del responsable de comunicació.
A més, ha valorat l’acurada plani-

ficació comunicativa a curt i mitjà
termini, tant interna com externa
i també de crisi. El treball dóna
una identitat pròpia i de qualitat
al centre hospitalari, hereu de la
reputació d’un hospital preexis-
tent, per tal  de captar el públic
francès, clau per a la sostenibilitat
del projecte.

En els altres apartats, el premi
Portaveu 2017 s’ha atorgat a Lara
Costafreda i Rubén Wagensberg,
coordinadors i portaveus de la
campanya «Casa nostra, casa vos-
tra», a favor de les persones refu-
giades i migrants; i el premi a la
Millor Acció Comunicativa s’ha
concedit ex aequo al projecte «Life
Pletera» i a la campanya de comu-
nicació de la Sagrada Família. 

L’Hospital de Cerdanya,
premi de comunicació 
del Col·legi de Periodistes Al web també

pots veure...

CONCENTRACIONS DE
PROTESTA A LA

CATALUNYA CENTRAL: en
una galeria de fotos
recollim algunes de les
moltes concentracions
contra l’empresonament de
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
que ahir van tenir lloc en
pobles i ciutats de les
nostres comarques.

BARÇA-OLYMPIAKOS:
a partir de les 20.45 h,

segueix en directe la
narració del partit de
Champions que es disputa
al Camp Nou. Les jugades
més destacades i les
estadístiques actualitzades
minut a minut. I en acabar
el matx, podràs veure una
selecció de les millors fotos.

1

2

LA 1 H 22.45 []

American Gangster
 2007. EUA. Director: Ridley Scott. Intèrprets: Denzel Washington, Rus-
sell Crowe, Carla Gugino, Cuba Gooding Jr. 157 minuts. Color. Nova
York, 1968. Frank Lucas és el silenciós xofer i missatger d'un important mafiós
negre de Harlem. Quan el seu cap mor inesperadament, Frank decideix apro-
fitar l'oportunitat per construir el seu propi imperi i fer realitat la seva versió
del somni americà. Gràcies al seu talent i a una estricta ètica dels negocis,
obté el control del tràfic de drogues al cor de la ciutat inundant els carrers
amb productes de més qualitat a millor preu. Lucas es converteix llavors no
només en el principal narcotraficant de la ciutat, sinó també en un home pú-
blic molt respectat. Intens film de Ridley Scott amb guió de Steven Zaillian,
dos pesos pesants del cinema actual en els seus respectius camps de direcció i
escriptura de llibrets. Potser l'única cosa que cal dir en contra és que tot sem-
bla ja sabut.

DIARI DE GIRONA



RÀDIO CAPITAL
LA MARESMA DE LA PLETERA EN PROCÉS DE COLONITZACIÓ MOLT POSITIU

 La maresma de la Pletera de l'Estartit es troba en procés de colonització dins
dels millors pronòstics, segons els tècnics del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter i de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí. Així doncs, avança al ritme que li toca amb la vegetació que li és pròpia,
principalment salicòrnia, salsola, joncs i obione. El cicle biològic d'aquestes
plantes es concentra sobretot a l'estiu, quan la maresma està seca.Des del 2015
s'han recuperat 3 zones, i el nivell de revegetació és molt positiu especialment al
sector sud, i no es descarta tornarne a fer en d'altres zones, com per exemple
quan es retiri la línia elèctrica soterrada i es faci la xarxa d'itineraris.Aquest
projecte està subvencionat pel programa Life, l'instrument financer de la
Comissió Europea per a la preservació del medi ambient a Europa. De fet, la UE
ha definit els saliconars com un dels 198 Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC), que
es troben en regressió o amenaçats de desaparició. A Catalunya hi ha 94 HIC i a
la Pletera n'hi ha 8 de representats.



COMUNICACIÓ 21
ELS PREMIS GABINETS DISTINGEIXEN ELS IMPULSORS DE LA CAMPANYA 'CASA NOSTRA, CASA VOSTRA'

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha fet públics els guanyadors de la novena
edició dels Premis Gabinets de Comunicació. Enguany, el Premi Portaveu, atorgat
amb el vot dels col·legiats, ha estat per a Lara Costafreda i Rubén Wagensberg,
coordinadors i portaveus de la campanya Casa nostra, casa vostra, la qual va
mobilitzar la societat catalana en favor dels drets i l'acolliment de les persones
refugiades i migrants.
Per altra banda, el jurat ha atorgat el premi al millor pla de comunicació a la
campanya de comunicació transfronterera de l'Hospital de Cerdanya, presentat
per Cristina ferrer. El veredicte destaca "la dificultat i complexitat de la tasca
comunicativa" de la persona responsable de comunicació, i valora "l'acurada
planificació comunicativa a curt i mitjà termini, tant interna com externa i també
de crisis".
Finalment, el nou premi a la millor acció comunicativa s'ha concedit ex aquo. Per
un costat, s'ha distingit la campanya del projecte de desurbanització ambiental
de Life Pletera, presentada per Jordi Gamero. El jurat ha ressaltat "l'ambició i
innovació de l'acció" i "l'eficient estratègia de comunicació a través de l'art
contemporani". La iniciativa permetrà retornar a la natura un espai emplaçat al
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que va ser parcialment
urbanitzat a finals dels 80.
El projecte comparteix guardó amb la campanya de comunicació de portes
obertes de la Sagrada Família, presentada per Anna Bellorbí. El jurat n'ha valorat
"molt singularment el rigorós i complet disseny d'estratègia comunicativa, amb
l'objectiu de crear vincles emocionals entre la Sagrada Família i la ciutadania a
partir d'un conjunt d'accions comunicatives internes i externes, com
l'organització d'una exposició itinerant i la creació i difusió de diversos vídeos
emotius".
Els novens Premis Gabinets de Comunicació es lliuraran el 17 de novembre en un
acte al Centre Cultural La Mercè de Girona.



EL PUNT AVUI
LA VEGETACIÓ RETORNA A LA MARESMA DE LA PLETERA

La maresma recuperada de la Pletera, a lEstartit, presenta un nivell de
revegetació natural notable, especialment perceptible al sector sud el més proper
a la bassa de Fra Ramon, que va ser el primer on es va actuar. Els tècnics del
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i de làrea municipal de Medi
Ambient han constatat que la colonització espontània avança al ritme que toca en
aquest tipus decosistemes.
També han comprovat que les replantacions naturals que shi van fer el 2016 en
determinats punts han donat molt bons resultats i uns elevats nivells de
supervivència. Daquesta manera, no es descarta tornarne a fer en cas que sigui
necessari en algun altre punt, com per exemple, quan es retiri la línia elèctrica
soterrada i es faci la xarxa ditineraris.
En aquests moments, els visitants de la Pletera poden veure fàcilment com
avança el procés de revegetació i també les diferències existents entre les tres
zones recuperades entre el 2015 i aquest any.
La capacitat de revegetació natural era un dels aspectes que generaven més
interès als científics i un dels objectius clau del projecte. Inicialment, era desperar
que la simple recuperació de la cota original de la maresma i la retirada de
materials acumulats per fer lantiga urbanització, fos suficient perquè la vegetació
halòfila (adaptada a elevades concentracions de sal) tornés a ocupar el nou espai.
No obstant això, no se sabia quina capacitat tindria de ferho de manera natural i
si caldria reforçar aquest procés amb plantacions de llavors o planter. El
seguiment científic que sestà fent a la zona confirma els millors pronòstics i, per
tant, es pot concloure que lespai ja es troba en ple procés de colonització per la
vegetació que li és pròpia, principalment salicòrnia, salsola, joncs i obione.
En aquest tipus decosistemes, un petit canvi de cota de pocs centímetres
condiciona el canvi de vegetació. Amb tot, aquestes plantes tenen en comú un
cicle biològic concentrat sobretot a lestiu, quan la maresma està seca, moment
en què floreixen, donen el fruit i tenen les llavors a punt per quan arribin les
llevantades de tardor.Salicornars, dInterès Comunitari (HIC)Cal tenir en compte
que els salicornars són un dels 198 hàbitats dinterès comunitari (HIC) definits
per la Unió Europea (UE). La llei els defineix com a hàbitats que es troben
amenaçats de desaparició o en regressió, o bé que són representatius dalmenys
duna de les set regions biogeogràfiques en què es troba estructurada la UE. A
Catalunya hi ha 94 HIC i a la Pletera en trobem representats 8 dells, la qual cosa
ens dóna una idea de lalt valor i de la fragilitat daquest espai natural. En concret,
aquests HIC ocupen pràcticament el 60% de la superfície de la Pletera, i amb les
actuacions projectades aquesta extensió sincrementarà.Pel que fa als salicornars,
per bé que sen troben en algun petit punt del Ter Vell, la Gola i el Mas Pinell, la
Pletera es convertirà en el sector dels aiguamolls del Baix Ter amb una major
densitat i superfície.Programa LifeLife Pletera és lacrònim del projecte
Desurbanització y recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes
costaners de la Pletera (LIFE13 NAT/ES/001001). És un projecte subvencionat
pel programa Life, linstrument financer de la Comissió Europea per a la
preservació del medi ambient a Europa. El Life Pletera té un pressupost de
2.528.148 euros, el 75% dels quals (1.896.111) estan aportats pel programa
Life. La resta laporten lAjuntament de Torroella de Montgrí, com a beneficiari del
projecte; el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la Càtedra
dEcosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona (UdG) i lempresa
pública Tragsa, com a socis. També compta amb el suport, com a cofinançadors,
de la Diputació de Girona, i del Ministeri dAgricultura, Alimentació i Medi Ambient,
a través de la Fundación Biodiversidad.



Ahir, que no vaig tenir temps de
veure el diari, una persona amiga
em trucà i em digué si sabia qui
ens havia deixat, li vaig dir no. El
pare del senyor Nadal?  De fet
ahir nit jo estava malament, no
vaig entrar a Mémora com faig
sempre.

El traspàs de les persones quan
ens deixen joves i per malalties
em sacsegen els sentiments, però
quan ens deixen en edats mes nor-
mals també ho sento amb la ma-
teixa intensitat. Perquè arribar
quasi a centenari vol dir que han
fet un llarg camí i per aquest fet
han tingut ocasió de fer moltes
mes coses, de viure i veure com
ha canviat el món i la gent,  que
en aquest camí hi han trobat pu-
jades i baixades, coses molt maques
i d’altres que no tan.

En el cas del senyor Manel s’ha
vist que ha estat un gran i bon
empresari. Però sobretot un gran
pare, espòs, avi i besavi. Ha vist
créixer i  prosperar el que tan es-
timava, la seva gran família, que
varen crear amb la seva esposa,
la senyora Montserrat Farreras,
donant vida a dotze fills. Alguns
d’ells han estat al capdavant d’ins-
titucions gironines rellevants com

es l’exalcalde Joaquim Nadal i Far-
reras,  qui ens va canviar la Girona
grisa i negra per una Girona que
Enamora, que un temps va ser
conseller de la Generalitat... També
cal parlar d’en Josep Maria Nadal,
rector de la  Universitat de Girona
i d’en Rafel, en el món periodístic
i com a escriptor. Així podríem
anar esmentant-ne més.

No obstant, també varen viure
quin es el dolor mes gran d’uns
pares:  la pèrdua d’un fill d’accident
a la nostra estimada Costa Brava i
que passat un temps les aigües
els  el van tornar.

Penso que Girona, però sobretot
l’entorn de Pedret, on vivia, l’Es-
glésia de Sant Nicolau i tot aquest
indret on ell i la seva família han
viscut tants anys, avui s’han de
sentir més orfes per haver perdut
un referent, el pare, l’avi i besavi
Nadal. 

Senyor Manel, malgrat amb vos-
tè no havia tingut el tracte tan di-
recte com amb tota la seva família,
vull dir-li dues coses: fa anys amb
una biografia vaig descobrir que
es va casar amb la senyora Mont-
serrat l’any que jo vaig néixer i
em va fer il·lusió.

I segon, voldria donar-li les grà-
cies a vostè i la seva esposa per la
gran família que ens han deixat,
amb membres que en la majoria
de casos estan vinculats a la nostra
ciutat. Però molt especialment per
qui va ser el nostre alcalde, el se-
nyor Joaquim Nadal i Farreras que

tants anys va estar al capdavant
de la meva ciutat i que va deixar
constància d’una gran estimació
per ella i els gironins. Va ser un
alcalde que es coneixia la Girona
pam a pam i llamborda a llambor-
da, tal com vaig dir un dia en la
presentació d’ un llibre i aquesta
estimació la va saber transmetre
als botiguers del Barri Vell, que
era el lloc on més difícil era tirar
els negocis endavant i ell enpassar,
encara que fos obrint la porta i
dient bon dia, encoratjava a tre-
ballar per Girona. O sigui que mol-
tes gràcies, senyor Manel i senyora
Montserrat. 

Avui a les onze del matí se cele-
brarà el funeral per la seva ànima
a la basilica de Sant Feliu, on penso
que molts gironins amics, gent del
món polític i més tenen una cita
per estar al costat d’aquesta gran
família en el moment tan especial
de dir adeu a una persona molt
estimada: l’espòs, el pare, l’avi, el
besavi i l’amic. El pare Nadal.

Descansi en pau.
M. Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la
 desapareguda Granja Mora

JOSEP MONTELLS BOU

Ha mort als 81 anys. Era casat amb

Anna Balaguer Arnés i tenia dos fills. Re-

sidia a Blanes. L’enterrament se cele-

brarà avui dijous, a les 10 del matí, a la

parròquia de Santa Maria de Blanes.

NÚRIA SAURA TORRENT

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Nar-

cís Puigferrer Juhé i tenia un fill. Residia

a Blanes. L’enterrament se celebrarà

avui dijous, a les 12 del migdia, a la par-

ròquia de Santa Maria de Blanes.

Manel Nadal i
Oller  

Adeu a un gran pare

BLANES
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Rogad a Dios por

MARíA TRINIDAD VELASCO MARTÍN
Que ha fallecido cristianamente el día 17 de octubre de 2017, 

a la edad de 69 años

E.P.D.

Su esposo, Pablo; hijos, Pau y Dolors, Sònia y Siso; nietos, Roger y Sira; hermanos, 
José Manuel y Cati y demás familiares, participan a sus amistades tan sensible pérdida.

La ceremonia se celebrará hoy jueves día 19, a las 15.45 h en el Tanatorio de Girona.

Sala velatorio: Tanatori de Girona, Ctra. Sant Feliu 36, 17004 Girona

Horario de velatorio: jueves de 9h a 13 h de la mañana

Girona, 19 de octubre de 2017

PARA PÉSAMES: www.memora.cat
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EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

EFE/DdGMADRID

■ La jove espanyola de  anys
detinguda dimarts a Palamós
compareix avui davant del jutge
de l'Audiència Nacional Santiago
Pedraz per la seva presumpta in-
tegració en una xarxa afí a l’Estat
Islàmic destinada a captar en fò-
rums d'internet dones per enviar-
les a zones de conlicte a fer la gi-
had femenina.    

La Guàrdia Civil la va detenir al
municipi empordanès i va cons-
tatar que la jove havia patit un pro-
cés d'autorradicalització virtual a
través del consum de continguts
de propaganda de l’Estat Islàmic
extremadament violents. 

L'arrestada, que viu amb els
seus pares i que estava disposada
a traslladar-se a Síria, integrava
una xarxa de persones ains a l’Es-
tat Islàmic i les seves activitats ha-
vien estat detectades pels serveis
d'informació i intel·ligència inter-
nacionals des de fa dos anys. De
fet, la col·laboració de l'FBI va ser
fonamental per a la seva identii-
cació, segons el Ministeri de l'In-
terior.  

La palamosina
detinguda
per vincles amb
el gihadisme
declara avui

DdG L’ESTARTIT

■ La maresma recuperada de la
Pletera, a l’Estartit, presenta un ni-
vell de revegetació natural molt
positiu, especialment perceptible
en el sector sud, el més proper a la
bassa del fra Ramon, que va ser el
primer on es va actuar. Els tècnics
del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter i de l’àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí han cons-
tatat que la colonització espontà-
nia avança al ritme que toca en
aquest tipus d'ecosistemes.

També han comprovat que les
replantacions naturals que s’hi
van fer el  en determinats
punts han donat molt bons resul-
tats i uns elevats nivells de super-
vivència. D’aquesta manera, no es
descarta tornar-ne a fer en cas que
sigui necessari en algun altre
punt, com per exemple, quan es
retiri la línia elèctrica soterrada i
es faci la xarxa d’itineraris.

En aquests moments, els visi-
tants de la Pletera poden veure fà-
cilment com avança el procés de
revegetació i les diferències exis-

tents entre les tres zones recupe-
rades el ,  i .

La capacitat de revegetació na-
tural era un dels aspectes que ge-
nerava més interès als cientíics i
un dels objectius clau del projec-
te. Inicialment, era d'esperar que
la simple recuperació de la cota
original de la maresma i la retira-
da de materials acumulats per fer

l'antiga urbanització, fos suicient
perquè la vegetació halòila
(adaptada a elevades concentra-
cions de sal), tornés a ocupar el
nou espai. No obstant això, no se
sabia quina capacitat tindria de
fer-ho de forma natural i si caldria
reforçar aquest procés amb plan-
tacions de llavors o planter. El se-
guiment cientíic que s'està fent a

la zona conirma els millors pro-
nòstics i, per tant, es pot concloure
que l’espai ja es troba en ple pro-
cés de colonització per la vegeta-
ció que li és pròpia, principalment
salicòrnia, salsola, joncs i obione.

Els saliconars són un dels 
hàbitats d’interès comunitari
(HIC) deinits per la Unió Euro-
pea.  La llei els deineix com a hà-
bitats que es troben amenaçats de
desaparició o en regressió, o bé
que són representatius d’almenys
d’una de les set regions biogreo-
gràiques en què es troba estruc-
turada la UE. A Catalunya hi ha 
HIC i a la Pletera n’hi ha vuit d’ells,
la qual cosa dóna una idea de l’alt
valor i de la fragilitat d’aquest es-
pai natural. En concret, aquests
HIC ocupen pràcticament el 
de la superfície de la Pletera, i amb
les actuacions projectades aques-
ta extensió s’incrementarà. Pel
que fa als salicornars, per bé que
se’n troben en algun petit punt del
Ter Vell, la Gola i el Mas Pinell, la
Pletera es convertirà en el sector
dels aiguamolls del Baix Ter amb
una major densitat i superfície.

Les salicòrnies comencen a ocupar
la maresma recuperada de la Pletera
Els tècnics del projecte constaten que la colonització espontània avança al ritme que toca

Imatges de salicòrnies a la Pletera. DdG



Ahir, que no vaig tenir temps de
veure el diari, una persona amiga
em trucà i em digué si sabia qui
ens havia deixat, li vaig dir no. El
pare del senyor Nadal?  De fet
ahir nit jo estava malament, no
vaig entrar a Mémora com faig
sempre.

El traspàs de les persones quan
ens deixen joves i per malalties
em sacsegen els sentiments, però
quan ens deixen en edats mes nor-
mals també ho sento amb la ma-
teixa intensitat. Perquè arribar
quasi a centenari vol dir que han
fet un llarg camí i per aquest fet
han tingut ocasió de fer moltes
mes coses, de viure i veure com
ha canviat el món i la gent,  que
en aquest camí hi han trobat pu-
jades i baixades, coses molt maques
i d’altres que no tan.

En el cas del senyor Manel s’ha
vist que ha estat un gran i bon
empresari. Però sobretot un gran
pare, espòs, avi i besavi. Ha vist
créixer i  prosperar el que tan es-
timava, la seva gran família, que
varen crear amb la seva esposa,
la senyora Montserrat Farreras,
donant vida a dotze fills. Alguns
d’ells han estat al capdavant d’ins-
titucions gironines rellevants com

es l’exalcalde Joaquim Nadal i Far-
reras,  qui ens va canviar la Girona
grisa i negra per una Girona que
Enamora, que un temps va ser
conseller de la Generalitat... També
cal parlar d’en Josep Maria Nadal,
rector de la  Universitat de Girona
i d’en Rafel, en el món periodístic
i com a escriptor. Així podríem
anar esmentant-ne més.

No obstant, també varen viure
quin es el dolor mes gran d’uns
pares:  la pèrdua d’un fill d’accident
a la nostra estimada Costa Brava i
que passat un temps les aigües
els  el van tornar.

Penso que Girona, però sobretot
l’entorn de Pedret, on vivia, l’Es-
glésia de Sant Nicolau i tot aquest
indret on ell i la seva família han
viscut tants anys, avui s’han de
sentir més orfes per haver perdut
un referent, el pare, l’avi i besavi
Nadal. 

Senyor Manel, malgrat amb vos-
tè no havia tingut el tracte tan di-
recte com amb tota la seva família,
vull dir-li dues coses: fa anys amb
una biografia vaig descobrir que
es va casar amb la senyora Mont-
serrat l’any que jo vaig néixer i
em va fer il·lusió.

I segon, voldria donar-li les grà-
cies a vostè i la seva esposa per la
gran família que ens han deixat,
amb membres que en la majoria
de casos estan vinculats a la nostra
ciutat. Però molt especialment per
qui va ser el nostre alcalde, el se-
nyor Joaquim Nadal i Farreras que

tants anys va estar al capdavant
de la meva ciutat i que va deixar
constància d’una gran estimació
per ella i els gironins. Va ser un
alcalde que es coneixia la Girona
pam a pam i llamborda a llambor-
da, tal com vaig dir un dia en la
presentació d’ un llibre i aquesta
estimació la va saber transmetre
als botiguers del Barri Vell, que
era el lloc on més difícil era tirar
els negocis endavant i ell enpassar,
encara que fos obrint la porta i
dient bon dia, encoratjava a tre-
ballar per Girona. O sigui que mol-
tes gràcies, senyor Manel i senyora
Montserrat. 

Avui a les onze del matí se cele-
brarà el funeral per la seva ànima
a la basilica de Sant Feliu, on penso
que molts gironins amics, gent del
món polític i més tenen una cita
per estar al costat d’aquesta gran
família en el moment tan especial
de dir adeu a una persona molt
estimada: l’espòs, el pare, l’avi, el
besavi i l’amic. El pare Nadal.

Descansi en pau.
M. Carme Ribas i Mora
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avui dijous, a les 12 del migdia, a la par-

ròquia de Santa Maria de Blanes.

Manel Nadal i
Oller  
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■ La jove espanyola de  anys
detinguda dimarts a Palamós
compareix avui davant del jutge
de l'Audiència Nacional Santiago
Pedraz per la seva presumpta in-
tegració en una xarxa afí a l’Estat
Islàmic destinada a captar en fò-
rums d'internet dones per enviar-
les a zones de conlicte a fer la gi-
had femenina.    

La Guàrdia Civil la va detenir al
municipi empordanès i va cons-
tatar que la jove havia patit un pro-
cés d'autorradicalització virtual a
través del consum de continguts
de propaganda de l’Estat Islàmic
extremadament violents. 

L'arrestada, que viu amb els
seus pares i que estava disposada
a traslladar-se a Síria, integrava
una xarxa de persones ains a l’Es-
tat Islàmic i les seves activitats ha-
vien estat detectades pels serveis
d'informació i intel·ligència inter-
nacionals des de fa dos anys. De
fet, la col·laboració de l'FBI va ser
fonamental per a la seva identii-
cació, segons el Ministeri de l'In-
terior.  

La palamosina
detinguda
per vincles amb
el gihadisme
declara avui

DdG L’ESTARTIT

■ La maresma recuperada de la
Pletera, a l’Estartit, presenta un ni-
vell de revegetació natural molt
positiu, especialment perceptible
en el sector sud, el més proper a la
bassa del fra Ramon, que va ser el
primer on es va actuar. Els tècnics
del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter i de l’àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí han cons-
tatat que la colonització espontà-
nia avança al ritme que toca en
aquest tipus d'ecosistemes.

També han comprovat que les
replantacions naturals que s’hi
van fer el  en determinats
punts han donat molt bons resul-
tats i uns elevats nivells de super-
vivència. D’aquesta manera, no es
descarta tornar-ne a fer en cas que
sigui necessari en algun altre
punt, com per exemple, quan es
retiri la línia elèctrica soterrada i
es faci la xarxa d’itineraris.

En aquests moments, els visi-
tants de la Pletera poden veure fà-
cilment com avança el procés de
revegetació i les diferències exis-

tents entre les tres zones recupe-
rades el ,  i .

La capacitat de revegetació na-
tural era un dels aspectes que ge-
nerava més interès als cientíics i
un dels objectius clau del projec-
te. Inicialment, era d'esperar que
la simple recuperació de la cota
original de la maresma i la retira-
da de materials acumulats per fer

l'antiga urbanització, fos suicient
perquè la vegetació halòila
(adaptada a elevades concentra-
cions de sal), tornés a ocupar el
nou espai. No obstant això, no se
sabia quina capacitat tindria de
fer-ho de forma natural i si caldria
reforçar aquest procés amb plan-
tacions de llavors o planter. El se-
guiment cientíic que s'està fent a

la zona conirma els millors pro-
nòstics i, per tant, es pot concloure
que l’espai ja es troba en ple pro-
cés de colonització per la vegeta-
ció que li és pròpia, principalment
salicòrnia, salsola, joncs i obione.

Els saliconars són un dels 
hàbitats d’interès comunitari
(HIC) deinits per la Unió Euro-
pea.  La llei els deineix com a hà-
bitats que es troben amenaçats de
desaparició o en regressió, o bé
que són representatius d’almenys
d’una de les set regions biogreo-
gràiques en què es troba estruc-
turada la UE. A Catalunya hi ha 
HIC i a la Pletera n’hi ha vuit d’ells,
la qual cosa dóna una idea de l’alt
valor i de la fragilitat d’aquest es-
pai natural. En concret, aquests
HIC ocupen pràcticament el 
de la superfície de la Pletera, i amb
les actuacions projectades aques-
ta extensió s’incrementarà. Pel
que fa als salicornars, per bé que
se’n troben en algun petit punt del
Ter Vell, la Gola i el Mas Pinell, la
Pletera es convertirà en el sector
dels aiguamolls del Baix Ter amb
una major densitat i superfície.

Les salicòrnies comencen a ocupar
la maresma recuperada de la Pletera
Els tècnics del projecte constaten que la colonització espontània avança al ritme que toca

Imatges de salicòrnies a la Pletera. DdG



DIARI DE GIRONA
LES SALICÒRNIES COMENCEN A OCUPAR LA MARESMA RECUPERADA DE LA PLETERA

La maresma recuperada de la Pletera, a l'Estartit, presenta un nivell de
revegetació natural molt positiu, especialment perceptible en el sector sud, el més
proper a la bassa del fra Ramon, que va ser el primer on es va actuar. Els tècnics
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i de l'àrea de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han constatat que la colonització
espontània avança al ritme que toca en aquest tipus d'ecosistemes. 
També han comprovat que les replantacions naturals que s'hi van fer el 2016 en
determinats punts han donat molt bons resultats i uns elevats nivells de
supervivència. D'aquesta manera, no es descarta tornarne a fer en cas que sigui
necessari en algun altre punt, com per exemple, quan es retiri la línia elèctrica
soterrada i es faci la xarxa d'itineraris. 
En aquests moments, els visitants de la Pletera poden veure fàcilment com
avança el procés de revegetació i les diferències existents entre les tres zones
recuperades el 2015, 2016 i 2017. 
La capacitat de revegetació natural era un dels aspectes que generava més
interès als científics i un dels objectius clau del projecte. Inicialment, era d'esperar
que la simple recuperació de la cota original de la maresma i la retirada de
materials acumulats per fer l'antiga urbanització, fos suficient perquè la vegetació
halòfila (adaptada a elevades concentracions de sal), tornés a ocupar el nou
espai. No obstant això, no se sabia quina capacitat tindria de ferho de forma
natural i si caldria reforçar aquest procés amb plantacions de llavors o planter. El
seguiment científic que s'està fent a la zona confirma els millors pronòstics i, per
tant, es pot concloure que l'espai ja es troba en ple procés de colonització per la
vegetació que li és pròpia, principalment salicòrnia, salsola, joncs i obione. 
Els saliconars són un dels 198 hàbitats d'interès comunitari (HIC) definits per la
Unió Europea. La llei els defineix com a hàbitats que es troben amenaçats de
desaparició o en regressió, o bé que són representatius d'almenys d'una de les
set regions biogreogràfiques en què es troba estructurada la UE. A Catalunya hi
ha 94 HIC i a la Pletera n'hi ha vuit d'ells, la qual cosa dóna una idea de l'alt valor i
de la fragilitat d'aquest espai natural. En concret, aquests HIC ocupen
pràcticament el 60% de la superfície de la Pletera, i amb les actuacions
projectades aquesta extensió s'incrementarà. Pel que fa als salicornars, per bé
que se'n troben en algun petit punt del Ter Vell, la Gola i el Mas Pinell, la Pletera
es convertirà en el sector dels aiguamolls del Baix Ter amb una major densitat i
superfície.
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El govern de Castell-Platja
d’Aro (CiU i PSC) va apro-
var ahir, al ple municipal,
la imposició de les contri-
bucions especials que su-
fragaran les obres per re-
urbanitzar l’àmbit de la
urbanització Els Pins,
amb un pressupost d’1,97
milions d’euros. Els pro-
pietaris de finques aporta-
ran un 90% del cost, 1,77
milions, per bé que la xifra
és orientativa i variarà en
funció de si el cost d’adju-
dicació dels treballs és in-
ferior o si hi ha un encari-
ment al llarg de la seva
execució.

El preu estimat inclou, a
més del pressupost de
l’obra física (1,86 milions),
els 111.489 euros que ha
costat la redacció dels pro-
jectes i altres treballs ad-
ministratius complemen-
taris. Les aportacions dels
propietaris varien en fun-
ció de la superfície i sostre
edificable de cada parcel-
la, i oscil·len entre els
45.869 euros d’alguns pro-
pietaris individuals de par-
cel·les grans i els 584 que

hauran de pagar els titu-
lars d’unitats residencials
en alguns blocs plurifami-
liars. De mitjana, però, la
major part dels propieta-
ris pagaran entre 16.000 i
4.000 euros.

Altres urbanitzacions
El tinent d’alcalde de Pla-
nificació Urbanística, Jo-

sep Maria Solé, inscriu el
final de la urbanització
d’Els Pins en la llista d’ac-
tuacions similars empre-
ses en altres àmbits per so-
lucionar les mancances de
serveis de les àrees resi-
dencials desenvolupades
entre els anys seixanta i
setanta, com ara el projec-
te d’obres acabat d’iniciar

al Mont d’Aro –en aquest
cas, amb un 100% d’apor-
tació veïnal amb quotes– o
els plans similars a Treu-
mal, on la banda de Calon-
ge ja està arranjada amb
criteris similars. Solé diu
que a Can Manel i el Mas
Nou s’avança amb més
lentitud, per les complexi-
tats. ■

Reurbanitzar Els Pins de
Platja d’Aro costa 1,9 milions
a El ple aprova la imposició de contribucions especials, d’un 90%, perquè els propietaris de la
urbanització paguin 1,77 milions a En paral·lel, ja hi ha obres al Mont d’Aro i avancen altres zones

Emili Agulló
CASTELL-PLATJA D’ARO

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

L’entrada a la urbanització Els Pins, al sector de Treumal de Platja d’Aro ■ E.A.

1,77
milions, un 90% del pressu-

post de les obres i les despe-

ses, pagaran els veïns d’Els

Pins de Platja d’Aro.

En la sessió es va donar llum
verd a la implantació d’un
servei municipal de centre de
formació de persones adul-
tes, arran de l’acord de ple del
juliol que donava suport a la
iniciativa. El municipi ha apro-
vat un reglament, que trame-
trà a les administracions ca-
talana i estatal, i autoritza les
despeses per implantar una
escola d’adults en algun equi-
pament municipal. Fins ara,
només s’ofereix un servei
d’aula d’adults al centre cívic
Vicenç Bou, però li hauran de
cercar una nova seu específi-
ca i independent.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Projecte per
crear una
escola d’adults

La junta de govern de
l’Ajuntament de Palafru-
gell ha aprovat la conces-
sió, als nou centres do-
cents del municipi, de sub-
vencions per un import to-
tal de 9.000 euros desti-
nats a l’adquisició de lli-
bres de text socialitzats
per al curs 2017/2018. Ca-
da centre rebrà 1.000 eu-
ros per a aquesta finalitat
per comprar llibres d’ús
escolar que restaran a ca-
da centre i seran utilitzats
pels alumnes de diferents
cursos. L’objectiu de l’àrea
d’Educació és reduir, en
part, el cost que suposa
per a les famílies la com-
pra dels llibres escolars.

L’Ajuntament realitza
aquesta aportació per do-
nar compliment a la de-
manda sorgida del Consell
dels Infants de Palafrugell;
on els seus integrants, es-
colars dels centres del mu-
nicipi, van decidir que la
socialització de llibres fos
una de les actuacions prio-
ritàries.

Aquest sistema redueix
la despesa familiar per ad-
quisició de llibres de text i,
alhora, fomenta la respon-
sabilitat dels alumnes en
la conservació del mate-
rial escolar per reutilitzar-
lo. ■

Palafrugell
destina 9.000
euros a llibres
socialitzats

Redacció
PALAFRUGELL

La maresma recuperada
de la Pletera, a l’Estartit,
presenta un nivell de reve-
getació natural notable,
especialment perceptible
al sector sud –el més pro-
per a la bassa de Fra Ra-
mon–, que va ser el primer
on es va actuar. Els tècnics
del Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix
Ter i de l’àrea municipal de
Medi Ambient han consta-
tat que la colonització es-

pontània avança al ritme
que toca en aquest tipus
d’ecosistemes.

També han comprovat
que les replantacions na-
turals que s’hi van fer el
2016 en determinats
punts han donat molt
bons resultats i uns ele-
vats nivells de supervivèn-
cia. D’aquesta manera, no
es descarta tornar-ne a fer
en cas que sigui necessari
en algun altre punt, com
per exemple, quan es reti-
ri la línia elèctrica soterra-
da i es faci la xarxa d’itine-
raris.

En aquests moments,
els visitants de la Pletera
poden veure fàcilment
com avança el procés de
revegetació i també les di-

ferències existents entre
les tres zones recuperades
entre el 2015 i aquest
any.

La capacitat de revege-
tació natural era un dels
aspectes que generaven
més interès als científics i
un dels objectius clau del
projecte. Inicialment, era
d’esperar que la simple re-
cuperació de la cota origi-
nal de la maresma i la reti-
rada de materials acumu-
lats per fer l’antiga urba-
nització, fos suficient per-
què la vegetació halòfila
(adaptada a elevades con-
centracions de sal) tornés
a ocupar el nou espai. No
obstant això, no se sabia
quina capacitat tindria de
fer-ho de manera natural i

si caldria reforçar aquest
procés amb plantacions
de llavors o planter. El se-
guiment científic que s’es-
tà fent a la zona confirma
els millors pronòstics i,
per tant, es pot concloure
que l’espai ja es troba en
ple procés de colonització

per la vegetació que li és
pròpia, principalment sa-
licòrnia, salsola, joncs i
obione.

En aquest tipus d’eco-
sistemes, un petit canvi de
cota de pocs centímetres
condiciona el canvi de ve-
getació. Amb tot, aquestes

plantes tenen en comú un
cicle biològic concentrat
sobretot a l’estiu, quan la
maresma està seca, mo-
ment en què floreixen, do-
nen el fruit i tenen les lla-
vors a punt per quan arri-
bin les llevantades de
tardor. ■

a La salicòrnia, els
joncs, la salsola i
l’obione són algunes
espècies recuperades

E.A.
L’ESTARTIT

La vegetació retorna a la
maresma de la Pletera

Le vegetació autòctona torna a arrelar als espais recuperats de la Pletera ■ AJ. TORROELLA
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DIRECTE.CAT
LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DEL GOVERN BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A
ACTUACIONS AMBIENTALS

Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha d'assumir amb empreses i
entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici
"irreparable"
ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16\/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



DIRECTE.CAT
LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DEL GOVERN BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A
ACTUACIONS AMBIENTALS

Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha d'assumir amb empreses i
entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici
"irreparable"
ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16\/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.
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Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha d'assumir amb empreses i
entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici
"irreparable"
ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16\/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.
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ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



VILAWEB
LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DEL GOVERN BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A
ACTUACIONS AMBIENTALS

ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



VILAWEB
LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DEL GOVERN BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A
ACTUACIONS AMBIENTALS

ACN barce.La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha xifrat en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part de l'Estat. En aquest sentit, el Departament de Territori i
Sostenibilitat ha alertat que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici "irreparable" i que
no podrà dedicar ajuts a les protectores d'animals. El Departament afegeix que la
paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic.
En matèria de medi natural, el Departament indica que han quedat bloquejats
10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha
afectat expedients que ja havien estat adjudicats i això, segons subratlla el
Departament, causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o
particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas de
contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos
expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han
quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa
no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments,
segons ha detallat el Departament.Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Segons el Departament, la mesura també
fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos
migradors, el projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte
POCTEFA GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el
projecte Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular.
També ha quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en
organitzacions internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN), la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa
Eurosite.Operativitat d'equips El Departament de Territori i Sostenibilitat destaca
que el bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir.Sense l'actualització del banc de dades de
biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018 oe 2021 existeix,
segons el Departament, un gran risc de perdre informació per obsolescència
tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa
Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en
l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el
Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per
al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica al nostre
país.Afectacions al territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la
contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels
parcs. També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres
d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora
de la senyalització als parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme
en aquests espais; i la millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del
Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més
animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions
obsoletes i sense reformar.Per aquest any estava prevista la contractació de dues
bombes d'aigua per a la llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de
l'Ebre, indispensables per augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet
fortament la productivitat biològica i té afectacions greus i creixents sobre la
biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el
de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.Perjudici per a les entitatsEl Departament de Territori i
Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja
aquest any i que no es podran finançar. A banda del perjudici irreparable que es
pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment de la custòdia forma part de
l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa
l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes
preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.Aquest any no s'haurà pogut publicar
la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització ambiental, amb el perjudici que això
comporta per al tercer sector ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts
per a les protectores d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta
un servei bàsic per gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de
companyia. La convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar,
tot i que el seu finançament està bloquejat per la mesura del Govern
central.Vigilància i reducció de la contaminació, en entreditA la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet
que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i
europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones,
del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria
de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La
direcció general no pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els
diferents contractes relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions,
transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar,
segons el Departament, la implantació de les mesures establertes en els plans de
millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.Així mateix, no es podrà donar suport a la
policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions dels nivells de soroll,
perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels aparells, ni es podran
elaborar els informes per donar compliment a les directives europees de
contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi climàticEl
Departament recorda que l'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi
Climàtic significa un canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha
de desenvolupar el Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de
mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un
sistema d'informació de la petjada de carboni en productes i serveis. Justament
aquests són els objectius de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de
Canvi Climàtic vol posar en marxa. En aquest sentit, la situació de bloqueig
pressupostari posa en greu risc poder destinar aquests recursos a la finalitat
prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que redundarien en un
benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels sectors que hauran
d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, el Departament indica que
l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos adquirits en
matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i
pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris.
És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També
queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de
serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les
entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els
crèditsSegons el Departament, el recurs que ha interposat el govern espanyol
contra l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en
vigor i, per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



GENERALITAT DE CATALUNYA
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". 
Treballs executats que no es poden pagar 
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo. 
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments. 
Incompliments d'acords en projectes internacionals 
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. 
Operativitat d'equips compromesa 
El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir. 
Sense l'actualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018  2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament
d'ens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica
al nostre país. 
Afectacions en el territori 
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. 
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. 
Perjudici per a les entitats 
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva
i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna. 
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. 
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit 
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei
aprovada l'estiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de l'aire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació
als dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid
de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions. 
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica. 
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic 
L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. 
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, l'actual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris. És el cas de les aportacions
a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la restauració d'espais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits 
El recurs que ha interposat el govern estatal contra l'impost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el
canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és d'uns 66 milions d'euros
anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions d'euros l'any
2020.



GENERALITAT DE CATALUNYA
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". 
Treballs executats que no es poden pagar 
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo. 
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments. 
Incompliments d'acords en projectes internacionals 
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. 
Operativitat d'equips compromesa 
El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir. 
Sense l'actualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018  2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament
d'ens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica
al nostre país. 
Afectacions en el territori 
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. 
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. 
Perjudici per a les entitats 
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva
i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna. 
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. 
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit 
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei
aprovada l'estiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de l'aire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació
als dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid
de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions. 
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica. 
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic 
L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. 
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, l'actual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris. És el cas de les aportacions
a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la restauració d'espais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits 
El recurs que ha interposat el govern estatal contra l'impost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el
canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és d'uns 66 milions d'euros
anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions d'euros l'any
2020.
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La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". 
Treballs executats que no es poden pagar 
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo. 
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre
d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei d'informació als
parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de
Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja d'espais i equipaments. 
Incompliments d'acords en projectes internacionals 
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. 
Operativitat d'equips compromesa 
El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió econòmica i
ambiental que això pot tenir. 
Sense l'actualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018  2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès l'informe de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en l'emissió d'informes preceptius. L'afectació arriba al funcionament
d'ens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió d'Experimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, d'importància estratègica
al nostre país. 
Afectacions en el territori 
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. 
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. 
Perjudici per a les entitats 
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió preventiva
i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna. 
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. 
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit 
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei
aprovada l'estiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de l'aire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació
als dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid
de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions. 
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica. 
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic 
L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. 
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, l'actual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris. És el cas de les aportacions
a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la restauració d'espais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits 
El recurs que ha interposat el govern estatal contra l'impost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el
canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és d'uns 66 milions d'euros
anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions d'euros l'any
2020.
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La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". Treballs executats que no es
poden pagar En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions
d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat
expedients que ja havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses,
corporacions, entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els
imports. És el cas de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina
20172020 i l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la
Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de
millora a la pista d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa
Romero Polo. Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al
pressupost de 2018 han quedat afectats i no estaran operatius a principis de
l'any vinent, per la qual cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació.
Queda trencada, entre d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de
les boies al Cap de Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja
d'espais i equipaments. Incompliments d'acords en projectes internacionals El
pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a projectes
europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es troben en
aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que poden crear
un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles Consorci de
l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. Operativitat
d'equips compromesa El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels
parcs naturals; el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports queda sense contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques
per a la millora de l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme
en els espais naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió
econòmica i ambiental que això pot tenir. Sense l'actualització del banc de dades
de biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018  2021
existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per aquest any
estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la llacuna de
l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per augmentar
l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat biològica i té
afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la
caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques de Lleida, que
acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre país, i que
requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran afectades
diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per a les
entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració
amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia
(ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda
del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el
foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió
de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió
preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entredit A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions. No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàtic L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèdits El recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



GOVERN.CAT
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". Treballs executats que no es
poden pagar En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions
d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat
expedients que ja havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses,
corporacions, entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els
imports. És el cas de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina
20172020 i l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la
Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de
millora a la pista d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa
Romero Polo. Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al
pressupost de 2018 han quedat afectats i no estaran operatius a principis de
l'any vinent, per la qual cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació.
Queda trencada, entre d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de
les boies al Cap de Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja
d'espais i equipaments. Incompliments d'acords en projectes internacionals El
pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a projectes
europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es troben en
aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que poden crear
un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles Consorci de
l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. Operativitat
d'equips compromesa El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels
parcs naturals; el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports queda sense contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques
per a la millora de l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme
en els espais naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió
econòmica i ambiental que això pot tenir. Sense l'actualització del banc de dades
de biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018  2021
existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per aquest any
estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la llacuna de
l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per augmentar
l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat biològica i té
afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la
caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques de Lleida, que
acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre país, i que
requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran afectades
diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per a les
entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració
amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia
(ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda
del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el
foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió
de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió
preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entredit A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions. No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàtic L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèdits El recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.
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AMBIENTALS

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d'euros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades "unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries". Segons Subirà, "és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig", que "es tradueix
en múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals
és que amb pocs diners es fa moltíssima feina". Treballs executats que no es
poden pagar En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions
d'euros, el 45% del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat
expedients que ja havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses,
corporacions, entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els
imports. És el cas de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina
20172020 i l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la
Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de
millora a la pista d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa
Romero Polo. Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al
pressupost de 2018 han quedat afectats i no estaran operatius a principis de
l'any vinent, per la qual cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació.
Queda trencada, entre d'altres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, la gestió de
les boies al Cap de Creus i les Medes o el manteniment i serveis de neteja
d'espais i equipaments. Incompliments d'acords en projectes internacionals El
pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a projectes
europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es troben en
aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que poden crear
un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles Consorci de
l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. Operativitat
d'equips compromesa El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels
parcs naturals; el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports queda sense contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques
per a la millora de l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme
en els espais naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió
econòmica i ambiental que això pot tenir. Sense l'actualització del banc de dades
de biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018  2021
existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta
de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la millora d'accessos.
Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es
quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per aquest any
estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la llacuna de
l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per augmentar
l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat biològica i té
afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el marisqueig o la
caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques de Lleida, que
acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre país, i que
requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran afectades
diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per a les
entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració
amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia
(ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda
del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el
foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat per a la gestió
de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a la gestió
preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entredit A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions. No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàtic L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèdits El recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



EBREEXPRÉS
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

Queda trencada, entre daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports
També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres dinterpretació,
com la de lEcomuseu del Delta de lEbre; el manteniment i millora de la
senyalització als parcs naturals, element bàsic per a lús públic i el turisme en
aquests espais; i la millora daccessos
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça
La mesura també fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre,
despècies de peixos migradors
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica
El Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha dassumir
amb empreses i entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un
perjudici irreparable i que no podrà dedicar ajuts a les protectores danimals
La paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment despais, la qualitat de laire o la lluita contra el canvi
climàtic 
La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions deuros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de lEstat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries. Segons Subirà, és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig, que es tradueix en
múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals és
que amb pocs diners es fa moltíssima feina.
Treballs executats que no es poden pagar
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions deuros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
lactualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
daccés a lEstany de Sant Maurici, adjudicats a lempresa Romero Polo.
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de lany vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar lactuació. Queda trencada, entre
daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei dinformació als parcs
naturals del Delta de lEbre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de Creus i les
Medes o el manteniment i serveis de neteja despais i equipaments.
Incompliments dacords en projectes internacionals
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de lAjuntament de Banyoles
Consorci de lEstany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a lAjuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, despècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de los bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, lassociació MedPan, o la xarxa Eurosite.
Operativitat dequips compromesa
El bloqueig impedeix la renovació duna part de la flota dels parcs naturals; el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
lavaluació ambiental i la gestió de lactivitat de submarinisme en els espais naturals
de Cap de Creus i dIlles Medes, amb la repercussió econòmica i ambiental que
això pot tenir.
Sense lactualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018 2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès linforme de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en lemissió dinformes preceptius. Lafectació arriba al funcionament
dens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió dExperimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, dimportància estratègica
al nostre país.
Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres dinterpretació, com la de lEcomuseu del Delta
de lEbre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a lús públic i el turisme en aquests espais; i la millora daccessos. Queda
ajornat ledifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà, mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de
Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà
amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar.
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies docells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix duna gestió dhàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons.
Perjudici per a les entitats
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb lInstitut Català dOrnitologia (ICO) que
shan desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de lestratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa lICO són indispensables per a la gestió preventiva i
lemissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no shaurà pogut publicar la convocatòria dajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
danimals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de labandonament dels animals de companyia. La
convocatòria dajuts en els espais protegits sha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central.
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions deuros, fet que posa en risc, entre daltres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de laire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de laplicació de la llei
aprovada lestiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de laire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de laire que shan tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments dinfracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una delles, els ajuts
per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final dels
tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
dun vehicle de baixes emissions.
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica.
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic
Laprovació de la Llei 16/2017 de l1 dagost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures dadaptació al
canvi climàtic a ladministració local o la creació dun sistema dinformació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries dajut que lOficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
dactuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran dimplementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, lactual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i lafectació a daltres socis comunitaris. És el cas de les aportacions a
lObservatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a lanàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora dactuacions relacionades amb la restauració despais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a lIS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació demissions de gasos amb efecte
dhivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits
El recurs que ha interposat el govern estatal contra limpost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
dobtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el canvi
climàtic. La recaptació estimada aproximada és duns 66 milions deuros anuals els
anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions deuros lany 2020.
Tall de Veu 1. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/aa7baf8061bc404a
ab581d874011e100.mp3
Tall de Veu 2. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/ddb26963a7714d5a
9db616d4f2a85478.mp3
Notícia relacionada.
La intervenció econòmica de la Generalitat per part de lEstat hipoteca 31 M
destinats al sector agrari i fa perillar el cofinançament comunitari daquests ajuts
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Queda trencada, entre daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports
També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres dinterpretació,
com la de lEcomuseu del Delta de lEbre; el manteniment i millora de la
senyalització als parcs naturals, element bàsic per a lús públic i el turisme en
aquests espais; i la millora daccessos
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça
La mesura també fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre,
despècies de peixos migradors
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica
El Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha dassumir
amb empreses i entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un
perjudici irreparable i que no podrà dedicar ajuts a les protectores danimals
La paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment despais, la qualitat de laire o la lluita contra el canvi
climàtic 
La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions deuros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de lEstat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries. Segons Subirà, és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig, que es tradueix en
múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals és
que amb pocs diners es fa moltíssima feina.
Treballs executats que no es poden pagar
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions deuros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
lactualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
daccés a lEstany de Sant Maurici, adjudicats a lempresa Romero Polo.
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de lany vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar lactuació. Queda trencada, entre
daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei dinformació als parcs
naturals del Delta de lEbre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de Creus i les
Medes o el manteniment i serveis de neteja despais i equipaments.
Incompliments dacords en projectes internacionals
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de lAjuntament de Banyoles
Consorci de lEstany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a lAjuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, despècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de los bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, lassociació MedPan, o la xarxa Eurosite.
Operativitat dequips compromesa
El bloqueig impedeix la renovació duna part de la flota dels parcs naturals; el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
lavaluació ambiental i la gestió de lactivitat de submarinisme en els espais naturals
de Cap de Creus i dIlles Medes, amb la repercussió econòmica i ambiental que
això pot tenir.
Sense lactualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018 2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès linforme de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en lemissió dinformes preceptius. Lafectació arriba al funcionament
dens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió dExperimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, dimportància estratègica
al nostre país.
Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres dinterpretació, com la de lEcomuseu del Delta
de lEbre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a lús públic i el turisme en aquests espais; i la millora daccessos. Queda
ajornat ledifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà, mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de
Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà
amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar.
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies docells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix duna gestió dhàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons.
Perjudici per a les entitats
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb lInstitut Català dOrnitologia (ICO) que
shan desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de lestratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa lICO són indispensables per a la gestió preventiva i
lemissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no shaurà pogut publicar la convocatòria dajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
danimals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de labandonament dels animals de companyia. La
convocatòria dajuts en els espais protegits sha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central.
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions deuros, fet que posa en risc, entre daltres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de laire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de laplicació de la llei
aprovada lestiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de laire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de laire que shan tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments dinfracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una delles, els ajuts
per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final dels
tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
dun vehicle de baixes emissions.
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica.
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic
Laprovació de la Llei 16/2017 de l1 dagost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures dadaptació al
canvi climàtic a ladministració local o la creació dun sistema dinformació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries dajut que lOficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
dactuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran dimplementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, lactual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i lafectació a daltres socis comunitaris. És el cas de les aportacions a
lObservatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a lanàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora dactuacions relacionades amb la restauració despais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a lIS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació demissions de gasos amb efecte
dhivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits
El recurs que ha interposat el govern estatal contra limpost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
dobtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el canvi
climàtic. La recaptació estimada aproximada és duns 66 milions deuros anuals els
anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions deuros lany 2020.
Tall de Veu 1. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/aa7baf8061bc404a
ab581d874011e100.mp3
Tall de Veu 2. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/ddb26963a7714d5a
9db616d4f2a85478.mp3
Notícia relacionada.
La intervenció econòmica de la Generalitat per part de lEstat hipoteca 31 M
destinats al sector agrari i fa perillar el cofinançament comunitari daquests ajuts



EBREEXPRÉS
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

Queda trencada, entre daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports
També afecta la renovació de diverses exposicions dels centres dinterpretació,
com la de lEcomuseu del Delta de lEbre; el manteniment i millora de la
senyalització als parcs naturals, element bàsic per a lús públic i el turisme en
aquests espais; i la millora daccessos
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça
La mesura també fa impossible la contribució al projecte Life MigratoEbre,
despècies de peixos migradors
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica
El Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que els deutes que ha dassumir
amb empreses i entitats ambientals per treballs ja executats els causaran un
perjudici irreparable i que no podrà dedicar ajuts a les protectores danimals
La paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment despais, la qualitat de laire o la lluita contra el canvi
climàtic 
La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions deuros la quantitat bloquejada a causa de la
intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de lEstat. En
paraules de la secretària, Marta Subirà, queden directament afectades unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries. Segons Subirà, és
evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en
considerarles no essencials i sotmetreles a aquest bloqueig, que es tradueix en
múltiples projectes. Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals és
que amb pocs diners es fa moltíssima feina.
Treballs executats que no es poden pagar
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions deuros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
lactualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
daccés a lEstany de Sant Maurici, adjudicats a lempresa Romero Polo.
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de lany vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar lactuació. Queda trencada, entre
daltres, la continuïtat del Programa escoles verdes, el servei dinformació als parcs
naturals del Delta de lEbre i dels Ports, la gestió de les boies al Cap de Creus i les
Medes o el manteniment i serveis de neteja despais i equipaments.
Incompliments dacords en projectes internacionals
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de lAjuntament de Banyoles
Consorci de lEstany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a lAjuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, despècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de los bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, lassociació MedPan, o la xarxa Eurosite.
Operativitat dequips compromesa
El bloqueig impedeix la renovació duna part de la flota dels parcs naturals; el
servei dinformació als parcs naturals del Delta de lEbre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
lavaluació ambiental i la gestió de lactivitat de submarinisme en els espais naturals
de Cap de Creus i dIlles Medes, amb la repercussió econòmica i ambiental que
això pot tenir.
Sense lactualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018 2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica. Pot quedar alhora compromès linforme de seguiment
de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió
preventiva i en lemissió dinformes preceptius. Lafectació arriba al funcionament
dens com el Consell de Protecció de la Natura o la Comissió dExperimentació
Animal, clau per al sector econòmic de la biotecnologia, dimportància estratègica
al nostre país.
Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les brigades
dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter
i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta la renovació de
diverses exposicions dels centres dinterpretació, com la de lEcomuseu del Delta
de lEbre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals, element
bàsic per a lús públic i el turisme en aquests espais; i la millora daccessos. Queda
ajornat ledifici de gàbies del Centre de Recuperació de Fauna del Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà, mentre que el Centre de Recuperació de Fauna de
Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de tota Europa, es quedarà
amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar.
Per aquest any estava prevista la contractació de dues bombes daigua per a la
llacuna de lEncanyissada, al Parc Natural del delta de lEbre, indispensables per
augmentar laportació daigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies docells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix duna gestió dhàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons.
Perjudici per a les entitats
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb lInstitut Català dOrnitologia (ICO) que
shan desenvolupat ja aquest any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes dues entitats, el foment
de la custòdia forma part de lestratègia de la Generalitat per a la gestió de la
natura i els seguiments que fa lICO són indispensables per a la gestió preventiva i
lemissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de Fauna.
Aquest any no shaurà pogut publicar la convocatòria dajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
danimals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de labandonament dels animals de companyia. La
convocatòria dajuts en els espais protegits sha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central.
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions deuros, fet que posa en risc, entre daltres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de laire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de laplicació de la llei
aprovada lestiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de laire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de laire que shan tramès a la Unió Europea, en relació als
dos procediments dinfracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de
nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una delles, els ajuts
per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final dels
tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
dun vehicle de baixes emissions.
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica.
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic
Laprovació de la Llei 16/2017 de l1 dagost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures dadaptació al
canvi climàtic a ladministració local o la creació dun sistema dinformació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries dajut que lOficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
dactuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran dimplementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, lactual bloqueig fa impossible
el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi
climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la pèrdua de
finançament i lafectació a daltres socis comunitaris. És el cas de les aportacions a
lObservatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats diferents
contractes programa amb el CREAF, per a lanàlisi de serveis ecosistèmics en
boscos i per a la millora dactuacions relacionades amb la restauració despais
degradats per les activitats extractives; les aportacions a lIS Global i al Barcelona
Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la contractació de
verificadors per al Programa de compensació demissions de gasos amb efecte
dhivernacle, fet que provocarà un perjudici econòmic a les entitats que van
desenvolupar els projectes, que no podran rendibilitzar els crèdits
El recurs que ha interposat el govern estatal contra limpost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i, per tant, la possibilitat
dobtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita contra el canvi
climàtic. La recaptació estimada aproximada és duns 66 milions deuros anuals els
anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions deuros lany 2020.
Tall de Veu 1. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/aa7baf8061bc404a
ab581d874011e100.mp3
Tall de Veu 2. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
http://ebreexpres.com/wpcontent/uploads/2017/10/ddb26963a7714d5a
9db616d4f2a85478.mp3
Notícia relacionada.
La intervenció econòmica de la Generalitat per part de lEstat hipoteca 31 M
destinats al sector agrari i fa perillar el cofinançament comunitari daquests ajuts
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La paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic 
Imatge d'un entorn natural. Foto: Premsagencat. El Departament de Territori i
Sostenibilitat alerta que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici irreparable i que no
podrà dedicar ajuts a les protectores d'animalsLa Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En paraules de la secretària, Marta
Subirà, queden directament afectades "unes polítiques que arreu del món es
consideren prioritàries". Segons Subirà, "és evident que el Govern espanyol
mostra una elevadíssima insensibilitat en considerarles no essencials i sotmetre
les a aquest bloqueig", que "es tradueix en múltiples projectes. Perquè si una
cosa caracteritza les polítiques ambientals és que amb pocs diners es fa
moltíssima feina".Treballs executats que no es poden pagar En matèria de medi
natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la
direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja havien estat adjudicats.
Això causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o particulars que ja
han executat treballs i avançat els imports. És el cas de contractes com els del
seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i l'actualització del banc de dades
de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de
Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista d'accés a l'Estany de Sant
Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos expedients de tramitació
anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han quedat afectats i no estaran
operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa no es podrà prestar el servei
o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre d'altres, la continuïtat del Programa
escoles verdes, el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports, la gestió de les boies al Cap de Creus i les Medes o el manteniment i
serveis de neteja d'espais i equipaments. Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. Operativitat
d'equips compromesa El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels
parcs naturals; el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports queda sense contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques
per a la millora de l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme
en els espais naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió
econòmica i ambiental que això pot tenir. Sense l'actualització del banc de dades
de biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018  2021
existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el
territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les
brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les
Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta
la renovació de diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de
l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als
parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la
millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de
Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de
Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de
tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per
aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per
a les entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de
col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català
d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran
finançar. A banda del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes
dues entitats, el foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat
per a la gestió de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a
la gestió preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de
Fauna. Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entreditA la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions.No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàticL'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèditsEl recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.
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existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el
territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les
brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les
Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta
la renovació de diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de
l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als
parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la
millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de
Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de
Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de
tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per
aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per
a les entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de
col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català
d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran
finançar. A banda del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes
dues entitats, el foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat
per a la gestió de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a
la gestió preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de
Fauna. Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entreditA la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions.No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàticL'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèditsEl recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.



ALCALDES.EU
LA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT BLOQUEJA GAIREBÉ 12 MILIONS D'EUROS DESTINATS A ACTUACIONS
AMBIENTALS

La paralització de la capacitat de despesa pot causar efectes adversos sobre la
biodiversitat, el manteniment d'espais, la qualitat de l'aire o la lluita contra el canvi
climàtic 
Imatge d'un entorn natural. Foto: Premsagencat. El Departament de Territori i
Sostenibilitat alerta que els deutes que ha d'assumir amb empreses i entitats
ambientals per treballs ja executats els causaran un perjudici irreparable i que no
podrà dedicar ajuts a les protectores d'animalsLa Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions
d'euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat de Catalunya per part de l'Estat. En paraules de la secretària, Marta
Subirà, queden directament afectades "unes polítiques que arreu del món es
consideren prioritàries". Segons Subirà, "és evident que el Govern espanyol
mostra una elevadíssima insensibilitat en considerarles no essencials i sotmetre
les a aquest bloqueig", que "es tradueix en múltiples projectes. Perquè si una
cosa caracteritza les polítiques ambientals és que amb pocs diners es fa
moltíssima feina".Treballs executats que no es poden pagar En matèria de medi
natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45% del pressupost de la
direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja havien estat adjudicats.
Això causarà un perjudici a empreses, corporacions, entitats o particulars que ja
han executat treballs i avançat els imports. És el cas de contractes com els del
seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i l'actualització del banc de dades
de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i Gimpera de la Universitat de
Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista d'accés a l'Estany de Sant
Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.Diversos expedients de tramitació
anticipada amb càrrec al pressupost de 2018 han quedat afectats i no estaran
operatius a principis de l'any vinent, per la qual cosa no es podrà prestar el servei
o desplegar l'actuació. Queda trencada, entre d'altres, la continuïtat del Programa
escoles verdes, el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports, la gestió de les boies al Cap de Creus i les Medes o el manteniment i
serveis de neteja d'espais i equipaments. Incompliments d'acords en projectes
internacionalsEl pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
per a projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis.
Es troben en aquesta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que
poden crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Consorci de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite. Operativitat
d'equips compromesa El bloqueig impedeix la renovació d'una part de la flota dels
parcs naturals; el servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels
Ports queda sense contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques
per a la millora de l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme
en els espais naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes, amb la repercussió
econòmica i ambiental que això pot tenir. Sense l'actualització del banc de dades
de biodiversitat i de la Cartografia dels hàbitats de Catalunya 2018  2021
existeix un gran risc de perdre informació per obsolescència tecnològica. Pot
quedar alhora compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que
exigeix la CE i els treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes
preceptius. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de
la Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia, d'importància estratègica al nostre país. Afectacions en el
territoriLa paralització de la capacitat de despesa afecta la contractació de les
brigades dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de les
Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de neteja dels parcs. També afecta
la renovació de diverses exposicions dels centres d'interpretació, com la de
l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als
parcs naturals, element bàsic per a l'ús públic i el turisme en aquests espais; i la
millora d'accessos. Queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de Recuperació de
Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que el Centre de
Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més animals salvatges atén de
tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i sense reformar. Per
aquest any estava prevista la contractació de dues bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça. Un altre espai natural peculiar és el de les zones estèpiques
de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament amenaçades del nostre
país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt acurada. Enguany quedaran
afectades diverses actuacions de gestió a la finca de Mas de Melons. Perjudici per
a les entitats El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de
col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català
d'Ornitologia (ICO) que s'han desenvolupat ja aquest any i que no es podran
finançar. A banda del perjudici irreparable que es pot produir sobre aquestes
dues entitats, el foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la Generalitat
per a la gestió de la natura i els seguiments que fa l'ICO són indispensables per a
la gestió preventiva i l'emissió dels informes preceptius que ha de fer el Servei de
Fauna. Aquest any no s'haurà pogut publicar la convocatòria d'ajuts per a la
sensibilització ambiental, amb el perjudici que això comporta per al tercer sector
ambiental i per als ens locals, ni la destinada a ajuts per a les protectores
d'animals, un sector en bona part voluntarista que presta un servei bàsic per
gestionar la problemàtica de l'abandonament dels animals de companyia. La
convocatòria d'ajuts en els espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu
finançament està bloquejat per la mesura del Govern central. Vigilància i reducció
de la contaminació, en entreditA la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic han quedat bloquejats 1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre
d'altres, el compliment de la normativa catalana, estatal i europea en matèria de
qualitat de l'aire, amb risc per a la salut de les persones, del medi ambient i de
sancions econòmiques, a més de les actuacions en matèria de canvi climàtic
derivades de l'aplicació de la llei aprovada l'estiu passat. La direcció general no
pot garantir la vigilància de la qualitat de l'aire sense els diferents contractes
relacionats amb el manteniment dels equips i calibracions, transport de mostres i
anàlisis, i la renovació de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica. Tampoc no pot assegurar la implantació de les
mesures establertes en els plans de millora de la qualitat de l'aire que s'han
tramès a la Unió Europea, en relació als dos procediments d'infracció sobre els
alts nivells de partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la
conurbació de Barcelona. Una d'elles, els ajuts per a la compra de vehicles de
baixes emissions, que estava en la fase final dels tràmits, ha quedat paralitzada,
afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i propietaris de vehicles comercials, que
ja han efectuat la despesa de la compra d'un vehicle de baixes emissions.No es
podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer determinacions
dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges periòdics dels
aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a les directives
europees de contaminació acústica. Estancament en la lluita contra el canvi
climàticL'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un
canvi substancial en les polítiques que sobre aquest àmbit ha de desenvolupar el
Govern de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al
canvi climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la
petjada de carboni en productes i serveis. Justament aquests són els objectius
de dues convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en
marxa. La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar
aquests recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa
d'actuacions que redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi
climàtic com pels sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de
petjada de carboni dels seus productes. Com en el cas de les actuacions en el
medi natural, l'actual bloqueig fa impossible el compliment dels compromisos
adquirits en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes
europeus i pot comportar la pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis
comunitaris. És el cas de les aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic. També queden aturats diferents contractes programa amb el CREAF, per
a l'anàlisi de serveis ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions
relacionades amb la restauració d'espais degradats per les activitats extractives;
les aportacions a l'IS Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de
models climàtics; i la contractació de verificadors per al Programa de compensació
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que provocarà un perjudici
econòmic a les entitats que van desenvolupar els projectes, que no podran
rendibilitzar els crèditsEl recurs que ha interposat el govern estatal contra
l'impost a les emissions de CO2 dels vehicles retardarà la seva entrada en vigor i,
per tant, la possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa
accions de lluita contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és
d'uns 66 milions d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels
100 milions d'euros l'any 2020.
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Treballs executats que no es poden pagar
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. A l'Ebre, queda
trencada la continuïtat del servei d'informació als parcs naturals del Delta de
l'Ebre i dels Ports.
Incompliments d'acords en projectes internacionals
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en esta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que poden
crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles Consorci
de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite.
Operativitat d'equips compromesa
El bloqueig impedix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes.
"Sense l'actualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018  2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica", advertix el departament. "Pot quedar alhora
compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els
treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes preceptius",
afegeix. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de la
Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia.
Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la renovació de diverses
exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de
l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals i la millora
d'accessos. També la contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de
neteja dels parcs. A més, queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de
Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que
el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més animals
salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i
sense reformar.
Per a este any estava prevista la contractació de dos bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. "Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça", subratlla el departament. Un altre espai natural peculiar és
el de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.
Perjudici per a les entitats
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
que s'han desenvolupat ja este any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici "irreparable" que es pot produir sobre estes dos entitats, el
departament apunta que "el foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la
Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa l'ICO són
indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes preceptius que
ha de fer el Servei de Fauna".
Este any no es podrà publicar la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització
ambiental, ni la destinada a ajuts per a les protectores d'animals, un sector en
bona part voluntarista que presta un servei bàsic per gestionar la problemàtica
de l'abandonament dels animals de companyia. La convocatòria d'ajuts en els
espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu finançament està bloquejat
per la mesura del Govern central.
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei
aprovada l'estiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de l'aire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació
als dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid
de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica.
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic
L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre este àmbit ha de desenvolupar el Govern
de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al canvi
climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la petjada
de carboni en productes i serveis. Justament estos són els objectius de dues
convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en marxa.
La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar estos
recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que
redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels
sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni
dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, l'actual bloqueig "fa
impossible" el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat
ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la
pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris. És el cas de les
aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats
diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de serveis
ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle
El recurs que ha interposat el govern estatal contra l'impost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seua entrada en vigor i, com a conseqüència, la
possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita
contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és d'uns 66 milions
d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions
d'euros l'any 2020.
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Treballs executats que no es poden pagar
En matèria de medi natural, han quedat bloquejats 10,3 milions d'euros, el 45%
del pressupost de la direcció general. La mesura ha afectat expedients que ja
havien estat adjudicats. Això causarà un perjudici a empreses, corporacions,
entitats o particulars que ja han executat treballs i avançat els imports. És el cas
de contractes com els del seguiment de la biodiversitat marina 20172020 i
l'actualització del banc de dades de biodiversitat, adjudicats a la Fundació Bosc i
Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), o les obres de millora a la pista
d'accés a l'Estany de Sant Maurici, adjudicats a l'empresa Romero Polo.
Diversos expedients de tramitació anticipada amb càrrec al pressupost de 2018
han quedat afectats i no estaran operatius a principis de l'any vinent, per la qual
cosa no es podrà prestar el servei o desplegar l'actuació. A l'Ebre, queda
trencada la continuïtat del servei d'informació als parcs naturals del Delta de
l'Ebre i dels Ports.
Incompliments d'acords en projectes internacionals
El pressupost de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a
projectes europeus ha quedat congelat, fet que afectarà la resta de socis. Es
troben en esta situació les aportacions al projecte Life Potamo Fauna, que poden
crear un dèficit en els comptes municipals de l'Ajuntament de Banyoles Consorci
de l'Estany, o del Life Pletera, que poden generar un perjudici important a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La mesura també fa impossible la
contribució al projecte Life MigratoEbre, d'espècies de peixos migradors, el
projecte Piroslife, de consolidació de l'os bru als Pirineus, el projecte POCTEFA
GREEN, de col·laboració transpirinenca entre parcs naturals, o el projecte
Interreg Europe CircE, de regions europees cap a l'economia circular. També ha
quedat bloquejat el pagament de la majoria de quotes en organitzacions
internacionals com la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN),
la federació Europarc, l'associació MedPan, o la xarxa Eurosite.
Operativitat d'equips compromesa
El bloqueig impedix la renovació d'una part de la flota dels parcs naturals; el
servei d'informació als parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports queda sense
contractar; i no es podran fer estudis i assistències tècniques per a la millora de
l'avaluació ambiental i la gestió de l'activitat de submarinisme en els espais
naturals de Cap de Creus i d'Illes Medes.
"Sense l'actualització del banc de dades de biodiversitat i de la Cartografia dels
hàbitats de Catalunya 2018  2021 existeix un gran risc de perdre informació per
obsolescència tecnològica", advertix el departament. "Pot quedar alhora
compromès l'informe de seguiment de xarxa Natura 2000 que exigeix la CE i els
treballs tècnics en la gestió preventiva i en l'emissió d'informes preceptius",
afegeix. L'afectació arriba al funcionament d'ens com el Consell de Protecció de la
Natura o la Comissió d'Experimentació Animal, clau per al sector econòmic de la
biotecnologia.
Afectacions en el territori
La paralització de la capacitat de despesa afecta la renovació de diverses
exposicions dels centres d'interpretació, com la de l'Ecomuseu del Delta de
l'Ebre; el manteniment i millora de la senyalització als parcs naturals i la millora
d'accessos. També la contractació de les brigades dels parcs naturals de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i de les Capçaleres del Ter i del Freser, i els contractes de
neteja dels parcs. A més, queda ajornat l'edifici de gàbies del Centre de
Recuperació de Fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, mentre que
el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, el que més animals
salvatges atén de tota Europa, es quedarà amb unes instal·lacions obsoletes i
sense reformar.
Per a este any estava prevista la contractació de dos bombes d'aigua per a la
llacuna de l'Encanyissada, al Parc Natural del delta de l'Ebre, indispensables per
augmentar l'aportació d'aigua dolça. "Això compromet fortament la productivitat
biològica i té afectacions greus i creixents sobre la biodiversitat, la pesca, el
marisqueig o la caça", subratlla el departament. Un altre espai natural peculiar és
el de les zones estèpiques de Lleida, que acull les espècies d'ocells més fortament
amenaçades del nostre país, i que requereix d'una gestió d'hàbitats molt
acurada. Enguany quedaran afectades diverses actuacions de gestió a la finca de
Mas de Melons.
Perjudici per a les entitats
El Departament de Territori i Sostenibilitat té convenis de col·laboració amb la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
que s'han desenvolupat ja este any i que no es podran finançar. A banda del
perjudici "irreparable" que es pot produir sobre estes dos entitats, el
departament apunta que "el foment de la custòdia forma part de l'estratègia de la
Generalitat per a la gestió de la natura i els seguiments que fa l'ICO són
indispensables per a la gestió preventiva i l'emissió dels informes preceptius que
ha de fer el Servei de Fauna".
Este any no es podrà publicar la convocatòria d'ajuts per a la sensibilització
ambiental, ni la destinada a ajuts per a les protectores d'animals, un sector en
bona part voluntarista que presta un servei bàsic per gestionar la problemàtica
de l'abandonament dels animals de companyia. La convocatòria d'ajuts en els
espais protegits s'ha pogut publicar, tot i que el seu finançament està bloquejat
per la mesura del Govern central.
Vigilància i reducció de la contaminació, en entredit
A la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han quedat bloquejats
1,5 milions d'euros, fet que posa en risc, entre d'altres, el compliment de la
normativa catalana, estatal i europea en matèria de qualitat de l'aire, amb risc per
a la salut de les persones, del medi ambient i de sancions econòmiques, a més de
les actuacions en matèria de canvi climàtic derivades de l'aplicació de la llei
aprovada l'estiu passat. La direcció general no pot garantir la vigilància de la
qualitat de l'aire sense els diferents contractes relacionats amb el manteniment
dels equips i calibracions, transport de mostres i anàlisis, i la renovació de les
estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.
Tampoc no pot assegurar la implantació de les mesures establertes en els plans
de millora de la qualitat de l'aire que s'han tramès a la Unió Europea, en relació
als dos procediments d'infracció sobre els alts nivells de partícules (PM10) i diòxid
de nitrogen (NOx) a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Una d'elles, els
ajuts per a la compra de vehicles de baixes emissions, que estava en la fase final
dels tràmits, ha quedat paralitzada, afectant 182 beneficiaris, entre taxistes i
propietaris de vehicles comercials, que ja han efectuat la despesa de la compra
d'un vehicle de baixes emissions.
No es podrà donar suport a la policia judicial ni als ajuntaments per fer
determinacions dels nivells de soroll, perquè no es poden realitzar els calibratges
periòdics dels aparells, ni es podran elaborar els informes per donar compliment a
les directives europees de contaminació acústica.
Estancament en la lluita contra el canvi climàtic
L'aprovació de la Llei 16/2017 de l'1 d'agost de Canvi Climàtic significa un canvi
substancial en les polítiques que sobre este àmbit ha de desenvolupar el Govern
de la Generalitat. Entre elles hi ha el foment de mesures d'adaptació al canvi
climàtic a l'administració local o la creació d'un sistema d'informació de la petjada
de carboni en productes i serveis. Justament estos són els objectius de dues
convocatòries d'ajut que l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic vol posar en marxa.
La situació de bloqueig pressupostari posa en greu risc poder destinar estos
recursos a la finalitat prevista i endarrerirà la posada en marxa d'actuacions que
redundarien en un benefici tant pels territoris afectats pel canvi climàtic com pels
sectors que hauran d'implementar metodologies de càlcul de petjada de carboni
dels seus productes.
Com en el cas de les actuacions en el medi natural, l'actual bloqueig "fa
impossible" el compliment dels compromisos adquirits en matèria de qualitat
ambiental i canvi climàtic en el marc de projectes europeus i pot comportar la
pèrdua de finançament i l'afectació a d'altres socis comunitaris. És el cas de les
aportacions a l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. També queden aturats
diferents contractes programa amb el CREAF, per a l'anàlisi de serveis
ecosistèmics en boscos i per a la millora d'actuacions relacionades amb la
restauració d'espais degradats per les activitats extractives; les aportacions a l'IS
Global i al Barcelona Supercomputing Center en matèria de models climàtics; i la
contractació de verificadors per al Programa de compensació d'emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle
El recurs que ha interposat el govern estatal contra l'impost a les emissions de
CO2 dels vehicles retardarà la seua entrada en vigor i, com a conseqüència, la
possibilitat d'obtenir uns fons que permetrien posar en marxa accions de lluita
contra el canvi climàtic. La recaptació estimada aproximada és d'uns 66 milions
d'euros anuals els anys 2018 i 2019, que pujaria al voltant dels 100 milions
d'euros l'any 2020.



EL PUNT AVUI
PREMI PER AL LIFE PLETERA A LA MILLOR ACCIÓ COMUNICATIVA

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el marc dels Premis de Gabinets de
Premsa l'ha premiat oe'ex aequo' amb el de la Sagrada Famíliaoe per l'eficàcia de
comunicació a través de l'art 
El pla de comunicació per a la proposta d'intervencions artístiques al Life Pletera
de l'Estartit Lloc, memòria i salicòrnies ha estat guardonada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya en la categoria Millor Acció Comunicativa, ex aequo amb
el de la Sagrada Família, en el marc del Premis de Gabinets de Premsa. L'alcalde,
Josep Maria Rufí, destaca que aquest premi és un "reconeixement a la sensibilitat
per la natura, la cultura i l'art de Torroella de Montgrí".
El pla ha estat presentat per l'expert i tècnic en comunicació institucional i
corporativa Jordi Gamero. Els membres del jurat han ressaltat l'ambició i
innovació de l'acció i l'eficient estratègia de comunicació a través de l'art
contemporani.
Un dels eixos importants d'aquest pla de comunicació, segons explica Jordi
Gamero, ha estat "la introducció de l'art contemporani com a eina de
sensibilització i reflexió". Per això, el 2016 es va posar en marxa aquest projecte
de col·laboració artística, comissariada pel professor i crític d'art Martí Peran, per
tal d'aportar "una visió complementària que enriqueixi la incidència del projecte i
reforci alguns dels objectius relacionats amb l'apartat de difusió i sensibilització".
El col·lectiu Buit i El Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona també van
engegar un cicle d'intervencions al mateix espai. Segons Gamero, s'ha treballat la
visió artística com a eina per interpretar el procés de transformació "on el medi
ambiente està totalment lligat amb l'espai social i humà".
Els projectes
Les propostes són: Esteve Subirah. Forma 26 Pletera. Intervenció in situ.
Paviment 15x6 metres; Joan Vinyes. Intervenció in situ. Instal·lació de columnes i
barana recuperades; Isadora Willson. Miratges. Vídeo 40 minuts aquarel·les i
edició de postals; Ivó Vinuesa. Human Nature. vídeo, i, finalment, Jordi Morell. La
Pletera. Històries d'entretemps.



CATALONIA TODAY
PREMI PER AL LIFE PLETERA A LA MILLOR ACCIÓ COMUNICATIVA

El pla de comunicació per a la proposta dintervencions artístiques al Life Pletera
de lEstartit Lloc, memòria i salicòrnies ha estat guardonada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya en la categoria Millor Acció Comunicativa, ex aequo amb
el de la Sagrada Família, en el marc del Premis de Gabinets de Premsa. Lalcalde,
Josep Maria Rufí, destaca que aquest premi és un reconeixement a la sensibilitat
per la natura, la cultura i lart de Torroella de Montgrí.
El pla ha estat presentat per lexpert i tècnic en comunicació institucional i
corporativa Jordi Gamero. Els membres del jurat han ressaltat lambició i innovació
de lacció i leficient estratègia de comunicació a través de lart contemporani.
Un dels eixos importants daquest pla de comunicació, segons explica Jordi
Gamero, ha estat la introducció de lart contemporani com a eina de sensibilització
i reflexió. Per això, el 2016 es va posar en marxa aquest projecte de col·laboració
artística, comissariada pel professor i crític dart Martí Peran, per tal daportar una
visió complementària que enriqueixi la incidència del projecte i reforci alguns dels
objectius relacionats amb lapartat de difusió i sensibilització. El col·lectiu Buit i El
Bòlit, Centre dArt Contemporani de Girona també van engegar un cicle
dintervencions al mateix espai. Segons Gamero, sha treballat la visió artística
com a eina per interpretar el procés de transformació on el medi ambiente està
totalment lligat amb lespai social i humà.
Els projectes
Les propostes són: Esteve Subirah. Forma 26 Pletera. Intervenció in situ.
Paviment 15x6 metres; Joan Vinyes. Intervenció in situ. Instal·lació de columnes i
barana recuperades; Isadora Willson. Miratges. Vídeo 40 minuts aquarel·les i
edició de postals; Ivó Vinuesa. Human Nature. vídeo, i, finalment, Jordi Morell. La
Pletera. Històries dentretemps.
LA FRASE 
El premi és un reconeixement a la sensibilitat per la natura, la cultura i lart del
municipiJosep Maria Rufíalcalde de torroella de montgrí
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El pla de comunicació per
a la proposta d’interven-
cions artístiques al Life
Pletera de l’Estartit Lloc,
memòria i salicòrnies ha
estat guardonada pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya en la categoria
Millor Acció Comunicati-
va, ex aequo amb el de la
Sagrada Família, en el
marc del Premis de Gabi-
nets de Premsa. L’alcalde,
Josep Maria Rufí, destaca
que aquest premi és un
“reconeixement a la sensi-
bilitat per la natura, la cul-
tura i l’art de Torroella de
Montgrí”.

El pla ha estat presen-
tat per l’expert i tècnic en
comunicació institucional
i corporativa Jordi Game-

ro. Els membres del jurat
han ressaltat l’ambició i
innovació de l’acció i l’efi-
cient estratègia de comu-
nicació a través de l’art
contemporani.

Un dels eixos impor-
tants d’aquest pla de co-
municació, segons explica
Jordi Gamero, ha estat “la
introducció de l’art con-
temporani com a eina de
sensibilització i reflexió”.
Per això, el 2016 es va po-

sar en marxa aquest pro-
jecte de col·laboració artís-
tica, comissariada pel pro-
fessor i crític d’art Martí
Peran, per tal d’aportar
“una visió complementà-
ria que enriqueixi la inci-
dència del projecte i refor-
ci alguns dels objectius re-
lacionats amb l’apartat de
difusió i sensibilització”.
El col·lectiu Buit i El Bòlit,
Centre d’Art Contempora-
ni de Girona també van
engegar un cicle d’inter-
vencions al mateix espai.
Segons Gamero, s’ha tre-
ballat la visió artística com
a eina per interpretar el
procés de transformació
“on el medi ambiente està
totalment lligat amb l’es-
pai social i humà”.

Els projectes
Les propostes són: Esteve
Subirah. Forma 26 Plete-
ra. Intervenció in situ. Pa-
viment 15x6 metres; Joan
Vinyes. Intervenció in si-
tu. Instal·lació de colum-
nes i barana recuperades;
Isadora Willson. Mirat-
ges. Vídeo 40 minuts
aquarel·les i edició de pos-
tals; Ivó Vinuesa. Human
Nature. vídeo, i, final-
ment, Jordi Morell. La Ple-

tera. Històries d’entre-
temps. ■

a El Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el marc dels Premis de Gabinets de Premsa l’ha
premiat –‘ex aequo’ amb el de la Sagrada Família– per l’eficàcia de comunicació a través de l’art

Joan Trillas
TORROELLA - L’ESTARTIT

Premi per al Life Pletera a la
millor acció comunicativa

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“El premi és un
reconeixement a la
sensibilitat per la
natura, la cultura i l’art
del municipi”
Josep Maria Rufí
ALCALDE DE TORROELLA DE MONTGRÍ

L’obra d’Esteve Subirah, ‘Forma 26 Pletera’, un intervenció ‘in situ’ d’un paviment que

quedarà de manera permanent ■ J.G.
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