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GENERALITAT DE CATALUNYA
ELS PARCS NATURALS S'AFEGEIXEN A LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

Clot de l'Encanyissada. Parc Natural del Delta de l'Ebre. Foto: Mariano Cebolla. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza una sèrie d'activitats per
celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra demà dijous, 2 de
febrer, per augmentar la sensibilització dels ciutadans sobre els seus valors i
beneficis. Cada any, la celebració de la diada pretén fer èmfasi en un aspecte clau
o característic d'aquests zones. Enguany el lema és "Les zones humides per a la
reducció del risc de desastres naturals". 
La Convenció de les Zones Humides, a la qual estan adherits més de 150 països,
pren el nom de la ciutat iraniana de Ramsar, i és un tractat internacional per a la
conservació i l'ús sostenible de les zones humides. La principal finalitat és aturar
ne la pèrdua, tot reconeixent les seves funcions ecològiques fonamentals i el seu
valor econòmic, cultural, científic i recreatiu. Actualment hi ha designades 2.253
zones humides d'importància mundial, que sumen prop de 215 milions
d'hectàrees d'arreu del planeta. 
A Catalunya hi ha quatre zones designades com a zones humides Ramsar: el
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; el Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà; el Parc Natural del Delta de l'Ebre; i l'estany de
Banyoles. A banda, hi ha molts altres espais humits inclosos a l'inventari de
zones humides de Catalunya, els més rellevants dels quals també se sumen a la
celebració organitzant diferents d'activitats. 
Parc Natural del Delta de l'Ebre 
· Xerrada teatralitzada "Els ratpenats: un grans desconeguts" 
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta) 
Data: Divendres, 3 de febrer. 
Hora: 19.30h 
· Sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar 
Punt de trobada: Oficina d'Informació Turística d'Amposta 
Data: Diumenge, 5 de febrer 
Hora: de 9.30h a 13.30h 
Informació i inscripcions: Tel. 977482181 (de 8 a 15h.) 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
· Inaguració de l'exposició "Explorant els secrets de l'Amazones" 
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural 
Data: Dissabte, 4 de febrer 
Hora: 16.00h 
Xerradapresentació de l' autor, el biòleg Albert Burgas 
· Conferència "Estat de conservació del fartet al Parc Natural" 
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural 
Data: Dissabte 4 de febrer 
Hora: 17.30h 
A càrrec del biòleg Lluís Benejam 
· Matinal de voluntariat al Parc Natural: vine a col·laborar amb la plantació 
de tamarius 
Lloc: Camí de Can Comes, Reserva Integral de les Llaunes 
Punt de trobada: El Cortalet 
Data: Diumenge, 5 de febrer 
Hora: de 10.00h a 13.00h 
Activitat gratuïta organitzada conjuntament amb l'APNAE 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
· Art contemporani i poesia a la Pletera 
Lloc: La Pletera 
Data: Dissabte, 4 de febrer 
Hora: 11.30h 
Organitza: BOLIT  Buit  Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb la
col·laboració del Parc Natural 
· El petit museu. Sortida familiar per descobrir la Pletera i el projecte Life 
Lloc: La Pletera 
Data: Diumenge, 5 de febrer 
Hora: 11.00h 
Organitza: Museu de la Meditarrània, amb la col·laboració del Parc Natural 
Reserves Naturals del Delta del Llobregat 
· Jornada de descoberta per a famílies 
Lloc: Espai Natural del RemolarFilipines 
Punt de trobada: Barrera de la Vidala. Viladecans 
Data: Diumenge, 5 de febrer 
Hora: De les 11h a les 13h 
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
Estany d'Ivars i Vilasana 
· Vols conèixer com viuen els ratpenats a l'estany? 
Lloc: Cal Sinén 
Data: Diumenge, 5 de febrer 
Hora: de 10.00h a 13.30h 
Taller de mostra i col·locació de caixes niu per a ratpenats i alliberament de fauna
autòctona. 
Reserva Natural de Sebes 
· Jornada educativa i taller sobre caixes niu 



GENERALITAT DE CATALUNYA
EL 2 DE FEBRER VA SER DECLARAT DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES, I HO VOLEM CELEBRAR AMB
VOSALTRES

Lobjectiu daquesta diada és destacar la importància dels espais naturals, que són
dels més productius i rics de la terra i, a la vegada, dels més fràgils i amenaçats.
Autor: Mariano Cebolla 
Autor: Mariano Cebolla 
Autor: Mariano Cebolla 
Autor: Mariano Cebolla 
Amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, que commemora la signatura
del conveni de Ramsar per a la protecció daquests ecosistemes, sorganitzen un
seguit dactivitats a diverses localitzacions del territori català. Lobjectiu daquesta
diada és destacar la importància daquests espais naturals, que són dels més
productius i rics de la terra i, a la vegada, dels més fràgils i amenaçats.
Cada any, la celebració de la diada pretén fer émfasi en un aspecte clau o
característic daquests zones i enguany el lema és Wetlands for disater risk
reduction (les zones humides per a la reducció del risc de desastres naturals).
http://www.worldwetlandsday.org 
La Convenció de les Zones Humides, a la qual estan adherits més de 150 països,
pren el nom de la ciutat iraniana de Ramsar, i és un tractat internacional per a la
conservació i l'ús sostenible de les zones humides. La principal finalitat és aturar
ne la pèrdua, tot reconeixent les funcions ecològiques fonamentals de les zones
humides i el seu valor econòmic, cultural, científic i recreatiu. Actualment hi ha
designades 2.253 zones humides dimportància mundial, que sumen prop de 215
milions dhectàrees darreu del Planeta.
A Catalunya hi ha quatre zones designades com a zones humides Ramsar (el
Parc Nacional dAigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà, el Parc Natural del Delta de lEbre i lestany de Banyoles).
A banda, hi ha molts altres espais humits inclosos a linventari de zones humides
de Catalunya, els més rellevants dels quals també se sumen a la celebració
daquesta diada amb lorganització dactivitats.
Destaquem les activitats que shan organitzat al voltant daquesta diada:
Parc Natural del Delta de lEbre
Xerrada teatralitzada sobre "Els ratpenats: uns grans desconeguts"
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta). 
Data: Divendres 3 de febrer de 2017. 
Hora: 19.30h.
Sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar
Punt de trobada: Oficina dInformació Turística dAmposta. 
Data: Diumenge 5 de febrer.
Hora: de 9.30h a 13.30h 
Informació i inscripcions: Tel. 977482181 (de 8 a 15h.)
Parc Natural dels Aiguamolls de lEmpordà
Inaguració de l'exposició "Explorant els secrets de lAmazones
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural 
Data: Dissabte 4 de febrer.
Hora: 16.00h
Xerradapresentació de l autor, el biòleg Albert Burgas.
Conferència "Estat de conservació del fartet al Parc Natural
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural 
Data: Dissabte 4 de febrer.
Hora: 17.30h
A càrrec del biòleg Lluís Benejam.
Matinal de voluntariat al Parc Natural: vine a col·laborar amb la plantació de
tamarius
Lloc: Camí de Can Comes, Reserva Integral de les Llaunes 
Punt de trobada: El Cortalet 
Data: Diumenge 5 de febrer.
Hora: de 10.00h a 13.00
Cal portar guants de treball i botes daigua. 
Activitat gratuïta organitzada conjuntament amb lAPNAE. Cal inscripció (972 45
46 72)
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Art contemporani i poesia a la Pletera
Lloc: La Pletera
Data: Dissabte 4 de febrer.
Hora: 11.30h.
Organitza: BOLIT  Buit  Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
Amb la col·laboració del Parc Natural
El petit museu. Sortida familiar per descobrir la Pletera i el projecte Life
Lloc: La Pletera
Data: Diumenge 5 de febrer.
Hora: 11.00h.
Organitza: Museu de la Meditarrània amb la col·laboració del Parc Natural
Reserves Naturals del Delta del Llobregat
Jornada de descoberta per a famílies
Lloc: Espai Natural del RemolarFilipines
Punt de trobada: Barrera de la Vidala. Viladecans
Data: Diumenge 5 de febrer.



VILA DE ROSES
ELS PARCS NATURALS CELEBREN EL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

El Parc Natural dels Aiguamolls de lEmpordà; el Parc Nacional dAigüestortes i
Estany de Sant Maurici; el Parc Natural del Delta de lEbre; i lestany de Banyoles
són estan designats com zones humides Ramsar a Catalunya 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà / Arxiu
El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza una sèrie dactivitats per
celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra demà dijous, 2 de
febrer, per augmentar la sensibilització dels ciutadans sobre els seus valors i
beneficis. Cada any, la celebració de la diada pretén fer èmfasi en un aspecte clau
o característic daquests zones. Enguany el lema és Les zones humides per a la
reducció del risc de desastres naturals.
La Convenció de les Zones Humides, a la qual estan adherits més de 150 països,
pren el nom de la ciutat iraniana de Ramsar, i és un tractat internacional per a la
conservació i l'ús sostenible de les zones humides. La principal finalitat és aturar
ne la pèrdua, tot reconeixent les seves funcions ecològiques fonamentals i el seu
valor econòmic, cultural, científic i recreatiu. Actualment hi ha designades 2.253
zones humides dimportància mundial, que sumen prop de 215 milions dhectàrees
darreu del planeta.
A Catalunya hi ha quatre zones designades com a zones humides Ramsar: el
Parc Nacional dAigüestortes i Estany de Sant Maurici; el Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà; el Parc Natural del Delta de lEbre; i lestany de Banyoles.
A banda, hi ha molts altres espais humits inclosos a linventari de zones humides
de Catalunya, els més rellevants dels quals també se sumen a la celebració
organitzant diferents dactivitats.
Parc Natural dels Aiguamolls de lEmpordà
Inaguració de l'exposició "Explorant els secrets de lAmazones
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural
Data: Dissabte, 4 de febrer
Hora: 16.00h
Xerradapresentació de l autor, el biòleg Albert Burgas
Conferència "Estat de conservació del fartet al Parc Natural
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural
Data: Dissabte 4 de febrer
Hora: 17.30h
A càrrec del biòleg Lluís Benejam
Matinal de voluntariat al Parc Natural: vine a col·laborar amb la plantació
de tamarius
Lloc: Camí de Can Comes, Reserva Integral de les Llaunes
Punt de trobada: El Cortalet
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 10.00h a 13.00h
Activitat gratuïta organitzada conjuntament amb lAPNAE
Parc Natural del Delta de lEbre
Xerrada teatralitzada "Els ratpenats: un grans desconeguts"
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta)
Data: Divendres, 3 de febrer.
Hora: 19.30h
Sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar
Punt de trobada: Oficina dInformació Turística dAmposta
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 9.30h a 13.30h
Informació i inscripcions: Tel. 977482181 (de 8 a 15h.)
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Art contemporani i poesia a la Pletera
Lloc: La Pletera
Data: Dissabte, 4 de febrer
Hora: 11.30h
Organitza: BOLIT  Buit  Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb la
col·laboració del Parc Natural
El petit museu. Sortida familiar per descobrir la Pletera i el projecte Life
Lloc: La Pletera
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: 11.00h
Organitza: Museu de la Meditarrània, amb la col·laboració del Parc Natural
Reserves Naturals del Delta del Llobregat
Jornada de descoberta per a famílies
Lloc: Espai Natural del RemolarFilipines
Punt de trobada: Barrera de la Vidala. Viladecans
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: De les 11h a les 13h
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Estany dIvars i Vilasana 
Vols conèixer com viuen els ratpenats a l'estany?
Lloc: Cal Sinén
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 10.00h a 13.30h
Taller de mostra i col·locació de caixes niu per a ratpenats i alliberament de fauna



EBREEXPRÉS
ELS PARCS NATURALS S'AFEGEIXEN A LA CELEBRACIÓ EL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza una sèrie dactivitats per
celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra avui dijous, 2 de
febrer, per augmentar la sensibilització dels ciutadans sobre els seus valors i
beneficis. 
Clot de l'Encanyissada. Parc Natural del Delta de l'Ebre. Foto: Mariano Cebolla.
Cada any, la celebració de la diada pretén fer èmfasi en un aspecte clau o
característic daquests zones. Enguany el lema és Les zones humides per a la
reducció del risc de desastres naturals.
La Convenció de les Zones Humides, a la qual estan adherits més de 150 països,
pren el nom de la ciutat iraniana de Ramsar, i és un tractat internacional per a la
conservació i l'ús sostenible de les zones humides. La principal finalitat és aturar
ne la pèrdua, tot reconeixent les seves funcions ecològiques fonamentals i el seu
valor econòmic, cultural, científic i recreatiu. Actualment hi ha designades 2.253
zones humides dimportància mundial, que sumen prop de 215 milions dhectàrees
darreu del planeta.
A Catalunya hi ha quatre zones designades com a zones humides Ramsar: el
Parc Nacional dAigüestortes i Estany de Sant Maurici; el Parc Natural dels
Aiguamolls de lEmpordà; el Parc Natural del Delta de lEbre; i lestany de Banyoles.
A banda, hi ha molts altres espais humits inclosos a linventari de zones humides
de Catalunya, els més rellevants dels quals també se sumen a la celebració
organitzant diferents dactivitats.
Parc Natural del Delta de lEbre
Xerrada teatralitzada "Els ratpenats: un grans desconeguts"
Lloc: Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta)
Data: Divendres, 3 de febrer.
Hora: 19.30h
Sortida en bicicleta per descobrir els Ullals de Baltasar
Punt de trobada: Oficina dInformació Turística dAmposta
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 9.30h a 13.30h
Informació i inscripcions: Tel. 977482181 (de 8 a 15h.)
Parc Natural dels Aiguamolls de lEmpordà
Inaguració de l'exposició "Explorant els secrets de lAmazones
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural
Data: Dissabte, 4 de febrer
Hora: 16.00h
Xerradapresentació de l autor, el biòleg Albert Burgas
Conferència "Estat de conservació del fartet al Parc Natural
Lloc: El Cortalet, seu del Parc Natural
Data: Dissabte 4 de febrer
Hora: 17.30h
A càrrec del biòleg Lluís Benejam
Matinal de voluntariat al Parc Natural: vine a col·laborar amb la plantació de
tamarius
Lloc: Camí de Can Comes, Reserva Integral de les Llaunes
Punt de trobada: El Cortalet
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 10.00h a 13.00h
Activitat gratuïta organitzada conjuntament amb lAPNAE
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Art contemporani i poesia a la Pletera
Lloc: La Pletera
Data: Dissabte, 4 de febrer
Hora: 11.30h
Organitza: BOLIT  Buit  Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb la
col·laboració del Parc Natural
El petit museu. Sortida familiar per descobrir la Pletera i el projecte Life
Lloc: La Pletera
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: 11.00h
Organitza: Museu de la Meditarrània, amb la col·laboració del Parc Natural
Reserves Naturals del Delta del Llobregat
Jornada de descoberta per a famílies
Lloc: Espai Natural del RemolarFilipines
Punt de trobada: Barrera de la Vidala. Viladecans
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: De les 11h a les 13h
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Estany dIvars i Vilasana
Vols conèixer com viuen els ratpenats a l'estany?
Lloc: Cal Sinén
Data: Diumenge, 5 de febrer
Hora: de 10.00h a 13.30h
Taller de mostra i col·locació de caixes niu per a ratpenats i alliberament de fauna
autòctona.
Reserva Natural de Sebes



INSTAGRAM ES
AVUI ÉS EL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES I NOSALTRES HO CELEBRAREM DIUMENGE AMB UNA
SORTIDA DINS EL CICLE "EL PETIT MUSEU" A LA PLETERA. UNA VISITA FAMILIAR A L'ESPAI ON ES
RECUPEREN LLACUNES GRÀCIES A UN PROJECTE LIFE. MÉS INFORMACIÓ A WWW.MUSEUDE

museumediterrania: Avui és el Dia Mundial de les Zones Humides i nosaltres ho
celebrarem diumenge amb una sortida dins el cicle "El petit museu" a La Pletera.
Una visita familiar a l'espai on es recuperen llacunes gràcies a un projecte Life.
Més informació a www.museudelamediterrania.cat
#diamundialzoneshumides #diamundialdeloshumedales #worldwetlandsday
#aiguamolls #humedales #wetlands #tervell #illesmedes #parcnatural
#parcsdecatalunya #ignature #nature
#elpetitmuseu #museudelamediterrània #torroellademontgrí #estartit #empordà
#empordanet #costabrava #descobreixcatalunya #catalunyaexperience #natura
#lifepletera #makingexperiences #vistesespectaculars



ABC
FRANCIA, INTERESADA EN EL PROYECTO LIFE DE RECUPERACIÓN DE MARISMAS EN GIRONA

Tres altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y del Mar del
Gobierno de Francia han visitado hoy a los responsables técnicos del proyecto
europeo de recuperación de marismas en la localidad gerundense de Torroella de
Montgrí, denominado Life Pletera.
Según informa el ayuntamiento de esta localidad catalana, el encuentro responde
al interés de esta delegación francesa por la experiencia de buenas prácticas
medioambientales, en cumplimiento de las directrices del Convenio Europeo del
Paisaje.
En el caso del Life Pletera, los cargos del Gobierno de Francia han querido
conocer sobre el terreno como se desarrolla la desurbanización y restauración de
los ecosistemas litorales.
Esta actuación europea cuenta con un presupuesto de más de 2,5 millones de
euros y sirve para recuperar unas marismas que fueron sepultadas para
desplegar un proyecto de construcción de apartamentos junto a la línea de costa
que sólo se ejecutó parcialmente y al que, ahora, se da marcha atrás.



TWITTER ES
EL GOBIERNO DE FRANCIA SE INTERESA EN EL PROYECTO LIFE PLETERA DE TORROELLA DE MONTGRÍ
#EFEGIRONA @AJTORROELLA @LIFEINFONATUR @EFEVERDE

EFEGirona,Girona: El Gobierno de Francia se interesa en el proyecto Life Pletera
de Torroella de Montgrí #EFEGirona @AjTorroella @LifeInfonatur @EFEverde



TWITTER ES
NUESTRO PROYECTO LIFE PLETERA GENERA INTERÉS EN FRANCIA @EFEVERDE
HTTPS://T.CO/0O4MK5MXS2 HTTPS://T.CO/L4LG7TMFXF

VisitEstartit,Costa Brava: Nuestro proyecto Life Pletera genera interés en Francia
@EFEverde  https://t.co/0O4Mk5Mxs2 https://t.co/L4Lg7TMFxf



TWITTER ES
RT @VISITESTARTIT: NUESTRO PROYECTO LIFE PLETERA GENERA INTERÉS EN FRANCIA @EFEVERDE
HTTPS://T.CO/0O4MK5MXS2 HTTPS://T.CO/L4LG7TMFXF

jesusilca,Terrassa: RT @VisitEstartit: Nuestro proyecto Life Pletera genera interés
en Francia @EFEverde  https://t.co/0O4Mk5Mxs2 https://t.co/L4Lg7TMFxf



COSTA BRAVA
SORTIDA "EL PETIT MUSEU. UNA AVENTURA A LA PLETERA"

Amb motiu del Dia Mundial de les zones humides (2 de febrer) i en el marc del
cicle "El petit museu". 
Objectiu: descobrir les plantes, les basses i els camins que hi ha a la maresma de
La Pletera (L'Estartit). Durada: 2 hores. Vegeu l'explicació detallada. Cal inscriure
s'hi prèviament (al tel. 972 755180 o bé a l'a/e:
info@museudelamediterrania.cat). 
Localització 
Lloc de trobada: La Pletera
Torroella de Montgrí
Organitza 
Museu de la Mediterrània
972 755180
Enllaços d'interès 
Explicació detallada 
Ajuntament de Torroella de Montgríl'Estartit 
Actualitat a l'Agenda 
Itineraris, visites i portes obertes a l'Agenda 
Maresma de La Pletera 
Dia Mundial dels Aiguamolls o de les Zones Humides 
Quan? 
05/02/2017 
11 h 
Tipus d'esdeveniment 
Rutes i itineraris



COSTABRAVA DIGITAL
ART I NATURA A LA PLETERA EN EL DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES

La Pletera de L'Estartit ha celebrat del Dia Mundial de les Zones Humides amb la
segona intervenció del projecte artístic "Llocs, memòria i salicòrnies", que en
aquesta ocasió s'ha centrat principalment en la presentació dels murals que ha
pintat Jofre Oliveras. 
This text will be replaced 
Intervé: Martí Peran, Coordinador de "Llocs, memòria i salicòrnies" 
"Llocs, Memòria i Salicòrnies" pretén dinamitzar l'entorn de la Pletera mentre no
finalitzi, a mitjans de l'any vinent, un projecte de més envergadura encara com és
el "Life Pletera", mitjançant el qual es desurbanitzarà i recuperarà aquest paratge
natural. És per això que durant tot aquest temps i des del novembre passat
s'han convidat cinc joves artistes perquè dugin a terme les seves creacions
jugant amb aquest context natural. Aquesta vegada ha estat el torn de Jofre
Oliveras, que ha representat el viatge d'anada i tornada del Martinet blanc, una
au que va ser expulsada de La Pletera i que ara hi podrà tornar. 
Aprofitant la jornada el col·lectiu d'artistes contemporanis Buit ha presentat una
capsaobjecte inspirada en l'obra de Constantin Brancusi i s'han recitat poemes
de Pic Adrian. La celebració del Dia Mundial de les Zones Humides ha finalitzat el
diumenge amb una visita guiada per a famílies en aquest entorn natural.



EL PUNT AVUI
EL GOVERN FRANCÈS S'INTERESSA PEL LIFE PLETERA

Els responsables tècnics i polítics del projecte Life Pletera van rebre divendres
tres alts càrrecs del Ministeri de Medi Ambient, de l'Energia i del Mar del govern
francès. La trobada s'emmarca en la visita tècnica que la delegació fa a Catalunya
per conèixer diferents experiències de bones pràctiques relacionades amb la
gestió paisatgística, especialment en compliment de les directrius del Conveni
Europeu del Paisatge.
Aquest acord, que es va signar a Florència el 20 d'octubre del 2000 i que és
vigent des del 2004, vol promoure la protecció, la gestió i l'ordenació dels
paisatges europeus, i organitzar la cooperació europea en aquest àmbit. En el
cas de la Pletera, la delegació ha volgut conèixer in situ com es va gestar la
iniciativa i com s'està desenvolupant el projecte de desurbanització i restauració
ambiental dels ecosistemes litorals. La regidora de Medi Ambient de Torroella,
Sandra Bartomeus; el tinent d'alcalde Josep Martinoy, i els responsables del
projecte els van resumir el context històric, administratiu i tècnic, abans de
recórrer a peu els diferents àmbits recuperats.
França reconeix Catalunya com a model de conservació de paratges naturals i
segons han explicat els mateixos alt càrrecs, estan buscant experiències que
permetin millorar les polítiques del govern francès relacionades amb el paisatge.
Abans de visitar la Pletera, els tres alts càrrecs es van reunir amb els
responsables de l'Observatori del Paisatge, a Olot, i van desplaçarse fins al
Priorat per conèixer el projecte de desenvolupament agrícola i turística de la
comarca. I després de l'Estartit, la delegació va visitar el paratge de TudelaCulip,
al cap de Creus, per conèixer el projecte de restauració i demolició de les 430
edificacions que integraven l'antiga ciutat de vacances del Club Med.



RÀDIO CAPITAL
EL GOVERN FRANCÈS S'INTERESSA PEL LIFE PLETERA

   http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11mediambient/1061360elgovern
francessinteressapellifepletera.htmlCàrrecs del Ministeri de Medi Ambient
analitzen accions de gestió del paisatge Informació publicada a  El Punt avui 
Baix Empordà  L'entrada  El govern francès s'interessa pel Life Pletera  ha
aparegut primer a  Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà .
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11mediambient/1061360elgovern
francessinteressapellifepletera.html   Càrrecs del Ministeri de Medi Ambient
analitzen accions de gestió del paisatge  Informació publicada a  El Punt avui 
Baix Empordà  L'entrada  El govern francès s'interessa pel Life Pletera  ha
aparegut primer a  Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà .
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La uriçada popular, la jor-
nada que serveix a Sant
Feliu de Guíxols per pro-
mocionar la campanya
gastronòmica de la garoi-
na en 23 establiments, es
va celebrar ahir al migdia
amb un èxit de participa-
ció i amb la comercialitza-

ció de 1.800 uriços, com es
coneix l’equinoderm en el
parlar ganxó, que van do-
nar per servir 300 racions,
acompanyades de pa i ca-
va a un preu de 6 euros.

Mig miler de persones,
aproximadament, es van
acostar als jardins de Juli
Garreta per degustar els
tastets. I com a novetat
també s’oferien les postres

amb la degustació d’una
garoina de xocolata idea-
da i elaborada per l’empre-
sa guixolenca Sucrart.

La festa s’havia de cele-
brar inicialment dissabte
de la setmana passada, pe-
rò el pas del fort temporal
va fer recomanar l’ajorna-
ment de la recol·lecció de
les garoines fins aquest
cap de setmana. ■

1.800 garoines per a la
‘uriçada’, a Sant Feliu
E.A.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

La ‘uriçada’ popular, ahir al migdia, va aplegar prop de mig miler de persones als jardins Juli
Garreta del passeig marítim de Sant Feliu ■ E.A.

La mitjana diària de san-
cions entre els dos radars
urbans que l’Ajuntament
de Palafrugell va instal·lar
a l’agost a la travessia de la
C-66 a Llofriu no dona tre-
va. Sí que s’ha contingut
un pèl respecte als 54 con-
ductors retratats, de mit-
jana, durant els primers
18 dies de prova a l’agost
–en què van saltar 977 ve-
gades–. Al setembre, per
exemple, la mitjana es va
situar en 45 multes dià-
ries, una xifra molt similar
a la del gener passat, amb
un total de 1.362 san-
cions. Però al novembre
(1.447) i al desembre
(1.562) les xifres van tor-
nar a pujar.

En el darrer mes del
2016, amb una mitjana
diària de 50 sancions, pot-
ser hi va pesar el factor del
període de vacances nada-
lenques i la setmana de
ponts del 6 i el 8 de desem-
bre, en què es registren
forts increments de vehi-
cles forans. L’alcalde, Juli
Fernández, explica que el
volum de denúncies a con-
ductors del municipi és
“molt baix”, i en algun pe-
ríode només han suposat
un 12% del total de san-
cions. La senyalització
dels dos radars es va refor-
çar al setembre, fins i tot
amb senyals lluminosos.

Però en l’aparell que con-
trola el trànsit en sentit
sud, de la Bisbal cap a Pala-
frugell, l’avís amb llums es-
tà situat passat el radar,
que també queda tapat
per una casa que sobre-
surt fins al límit del voral.

El grup d’ERC va pre-
sentar al ple de dimarts

una moció per demanar el
trasllat del senyal, perquè
es vegi amb antelació. Pe-
rò Fernández va demanar
al grup que la deixés sobre
la taula, ja que no es tracta
d’una qüestió que depen-
gui exclusivament del mu-
nicipi.

“El senyal el vam posar
on és perquè és el límit de
la zona urbana, i per avan-
çar-lo cal el permís de Car-
reteres de la Generalitat”,
diu l’alcalde, que farà ges-
tions per situar-lo abans
de la casa que fa pantalla.
Amb tot, argumenta que
ja hi ha un avís de la pre-
sència de l’aparell i altres
senyals informatius del lí-
mit de velocitat. ■

La mitjana de multes als
radars de Llofriu es manté
quatre mesos després
a La xifra es conté al gener, amb 1.362 sancionats en 31 dies, però al desembre van
caçar 50 conductors per jornada a L’alcalde s’avé a avançar els senyals lluminosos

Emili Agulló
PALAFRUGELL

4.371
multes han cursat els dos ra-

dars de la C-66 a Llofriu, on el

límit és de 50 quilòmetres per

hora, en el darrer trimestre.

Cap a mitjan febrer, l’alcalde
anuncia que començaran els
treballs de la nova rotonda
d’accés al nucli antic de Llo-
friu, una obra que sufraga la
Generalitat i que fa anys que
reivindica el consistori i els
veïns. Per Fernández, serà la
culminació de les mesures de
seguretat que han suposat
els semàfors i la limitació de
velocitat, que ha fet que l’ac-
cidentalitat viària caigui en
picat en un punt històrica-
ment conflictiu.

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

La xifra

El senyal lluminós passat el radar que controla el sentit sud, que ERC demana avançar ■ E.A.

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

El nou giratori
es comença a
fer aquest mes

Els responsables tècnics i
polítics del projecte Life
Pletera van rebre diven-
dres tres alts càrrecs del
Ministeri de Medi Am-
bient, de l’Energia i del
Mar del govern francès. La
trobada s’emmarca en la
visita tècnica que la dele-
gació fa a Catalunya per
conèixer diferents expe-
riències de bones pràcti-
ques relacionades amb la
gestió paisatgística, espe-
cialment en compliment
de les directrius del Conve-
ni Europeu del Paisatge.

Aquest acord, que es va
signar a Florència el 20
d’octubre del 2000 i que és
vigent des del 2004, vol
promoure la protecció, la
gestió i l’ordenació dels
paisatges europeus, i orga-
nitzar la cooperació euro-
pea en aquest àmbit. En el
cas de la Pletera, la delega-

ció ha volgut conèixer in
situ com es va gestar la ini-
ciativa i com s’està desen-
volupant el projecte de
desurbanització i restau-
ració ambiental dels eco-
sistemes litorals. La regi-
dora de Medi Ambient de
Torroella, Sandra Barto-
meus; el tinent d’alcalde
Josep Martinoy, i els res-
ponsables del projecte els
van resumir el context his-
tòric, administratiu i tèc-
nic, abans de recórrer a
peu els diferents àmbits
recuperats.

Abans de visitar la Ple-
tera, els tres alts càrrecs es
van reunir amb els respon-
sables de l’Observatori del
Paisatge, a Olot. I després
de l’Estartit, la delegació
va visitar el paratge de Tu-
dela-Culip, al cap de Creus,
per conèixer el projecte de
restauració i demolició de
les 430 edificacions que in-
tegraven l’antiga ciutat de
vacances del Club Med. ■

El govern francès
s’interessa pel
Life Pletera

Redacció
TORROELLA I L’ESTARTIT

a Càrrecs del Ministeri de Medi Ambient
analitzen accions de gestió del paisatge

La delegació francesa, divendres, a l’Estartit ■ LIFE PLETERA



16 | Comarques Gironines | BAIX EMPORDÀ EL PUNT AVUI

DIUMENGE, 5 DE FEBRER DEL 2017

La uriçada popular, la jor-
nada que serveix a Sant
Feliu de Guíxols per pro-
mocionar la campanya
gastronòmica de la garoi-
na en 23 establiments, es
va celebrar ahir al migdia
amb un èxit de participa-
ció i amb la comercialitza-

ció de 1.800 uriços, com es
coneix l’equinoderm en el
parlar ganxó, que van do-
nar per servir 300 racions,
acompanyades de pa i ca-
va a un preu de 6 euros.

Mig miler de persones,
aproximadament, es van
acostar als jardins de Juli
Garreta per degustar els
tastets. I com a novetat
també s’oferien les postres

amb la degustació d’una
garoina de xocolata idea-
da i elaborada per l’empre-
sa guixolenca Sucrart.

La festa s’havia de cele-
brar inicialment dissabte
de la setmana passada, pe-
rò el pas del fort temporal
va fer recomanar l’ajorna-
ment de la recol·lecció de
les garoines fins aquest
cap de setmana. ■

1.800 garoines per a la
‘uriçada’, a Sant Feliu
E.A.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

La ‘uriçada’ popular, ahir al migdia, va aplegar prop de mig miler de persones als jardins Juli
Garreta del passeig marítim de Sant Feliu ■ E.A.

La mitjana diària de san-
cions entre els dos radars
urbans que l’Ajuntament
de Palafrugell va instal·lar
a l’agost a la travessia de la
C-66 a Llofriu no dona tre-
va. Sí que s’ha contingut
un pèl respecte als 54 con-
ductors retratats, de mit-
jana, durant els primers
18 dies de prova a l’agost
–en què van saltar 977 ve-
gades–. Al setembre, per
exemple, la mitjana es va
situar en 45 multes dià-
ries, una xifra molt similar
a la del gener passat, amb
un total de 1.362 san-
cions. Però al novembre
(1.447) i al desembre
(1.562) les xifres van tor-
nar a pujar.

En el darrer mes del
2016, amb una mitjana
diària de 50 sancions, pot-
ser hi va pesar el factor del
període de vacances nada-
lenques i la setmana de
ponts del 6 i el 8 de desem-
bre, en què es registren
forts increments de vehi-
cles forans. L’alcalde, Juli
Fernández, explica que el
volum de denúncies a con-
ductors del municipi és
“molt baix”, i en algun pe-
ríode només han suposat
un 12% del total de san-
cions. La senyalització
dels dos radars es va refor-
çar al setembre, fins i tot
amb senyals lluminosos.

Però en l’aparell que con-
trola el trànsit en sentit
sud, de la Bisbal cap a Pala-
frugell, l’avís amb llums es-
tà situat passat el radar,
que també queda tapat
per una casa que sobre-
surt fins al límit del voral.

El grup d’ERC va pre-
sentar al ple de dimarts

una moció per demanar el
trasllat del senyal, perquè
es vegi amb antelació. Pe-
rò Fernández va demanar
al grup que la deixés sobre
la taula, ja que no es tracta
d’una qüestió que depen-
gui exclusivament del mu-
nicipi.

“El senyal el vam posar
on és perquè és el límit de
la zona urbana, i per avan-
çar-lo cal el permís de Car-
reteres de la Generalitat”,
diu l’alcalde, que farà ges-
tions per situar-lo abans
de la casa que fa pantalla.
Amb tot, argumenta que
ja hi ha un avís de la pre-
sència de l’aparell i altres
senyals informatius del lí-
mit de velocitat. ■

La mitjana de multes als
radars de Llofriu es manté
quatre mesos després
a La xifra es conté al gener, amb 1.362 sancionats en 31 dies, però al desembre van
caçar 50 conductors per jornada a L’alcalde s’avé a avançar els senyals lluminosos

Emili Agulló
PALAFRUGELL

4.371
multes han cursat els dos ra-

dars de la C-66 a Llofriu, on el

límit és de 50 quilòmetres per

hora, en el darrer trimestre.

Cap a mitjan febrer, l’alcalde
anuncia que començaran els
treballs de la nova rotonda
d’accés al nucli antic de Llo-
friu, una obra que sufraga la
Generalitat i que fa anys que
reivindica el consistori i els
veïns. Per Fernández, serà la
culminació de les mesures de
seguretat que han suposat
els semàfors i la limitació de
velocitat, que ha fet que l’ac-
cidentalitat viària caigui en
picat en un punt històrica-
ment conflictiu.

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

La xifra

El senyal lluminós passat el radar que controla el sentit sud, que ERC demana avançar ■ E.A.

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

El nou giratori
es comença a
fer aquest mes

Els responsables tècnics i
polítics del projecte Life
Pletera van rebre diven-
dres tres alts càrrecs del
Ministeri de Medi Am-
bient, de l’Energia i del
Mar del govern francès. La
trobada s’emmarca en la
visita tècnica que la dele-
gació fa a Catalunya per
conèixer diferents expe-
riències de bones pràcti-
ques relacionades amb la
gestió paisatgística, espe-
cialment en compliment
de les directrius del Conve-
ni Europeu del Paisatge.

Aquest acord, que es va
signar a Florència el 20
d’octubre del 2000 i que és
vigent des del 2004, vol
promoure la protecció, la
gestió i l’ordenació dels
paisatges europeus, i orga-
nitzar la cooperació euro-
pea en aquest àmbit. En el
cas de la Pletera, la delega-

ció ha volgut conèixer in
situ com es va gestar la ini-
ciativa i com s’està desen-
volupant el projecte de
desurbanització i restau-
ració ambiental dels eco-
sistemes litorals. La regi-
dora de Medi Ambient de
Torroella, Sandra Barto-
meus; el tinent d’alcalde
Josep Martinoy, i els res-
ponsables del projecte els
van resumir el context his-
tòric, administratiu i tèc-
nic, abans de recórrer a
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El govern francès
s’interessa pel
Life Pletera

Redacció
TORROELLA I L’ESTARTIT

a Càrrecs del Ministeri de Medi Ambient
analitzen accions de gestió del paisatge
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TWITTER ES
LAS AVES MIGRATORIAS SE DETIENEN EN LAS MARISMAS RECUPERADAS DE LA PLETERA
HTTPS://T.CO/SAKYA7O7GM

vanefanq01,Barcelona, España: Las aves migratorias se detienen en las marismas
recuperadas de La Pletera

https://t.co/SAKya7O7GM



COSTABRAVA DIGITAL
TORROELLA TREBALLA AMB UN PROJECTE INTEGRAL QUE COHESIONI LA FAÇANA MARÍTIMA DE
L'ESTARTIT

L'Ajuntament de Torroella té diversos fronts oberts a la que és la façana marítima
del municipi, la primera línia de mar de l'Estartit. El govern vol ordenar i lligar
entre sí les diferents intervencions que s'han fet, s'estan fent i es faran en
aquesta zona tan turística. 
This text will be replaced 
INTERVÉ: Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme a Torroella  l'Estartit 
Des de la Pletera fins al Molinet passant per Griells, el passeig marítim i el club
nàutic. Aquests mesos han treballat amb un projecte per donar continuïtat a tot
el litoral estartidenc i en breu presentaran la proposta als grups a l'oposició de
l'Ajuntament perquè consideren que aquest és un tema de poble que va més
enllà de qui governi. 
Dels projectes de futur hi ha l'Espai Medes, un centre d'interpretació del Parc
Natural del Mongrí, Illes Medes i Baix Ter que formarà part de l'oferta turística que
el municipi té pels visitants i un nou espai turístic que convidi a visitar el municipi
tot l'any. 
Quan es volen fer projectes a la façana marítima és molt important tenir bona
sintonia amb les administracions supramunicipals i mantenirhi un diàleg
constant. Des del govern asseguren que aquesta serà la tònica del mandat.



COSTABRAVA DIGITAL
TORROELLA TREBALLA AMB UN PROJECTE INTEGRAL QUE COHESIONI LA FAÃ§ANA MARÃTIMA DE
L'ESTARTIT

L'Ajuntament de Torroella tÃ© diversos fronts oberts a la que Ã©s la faÃ§ana
marÃtima del municipi, la primera lÃnia de mar de l'Estartit. El govern vol
ordenar i lligar entre sÃ les diferents intervencions que s'han fet, s'estan fent i
es faran en aquesta zona tan turÃstica. 
This text will be replaced 
INTERVÃ: Jordi ColomÃ, regidor d'Urbanisme a Torroella  l'Estartit 
Des de la Pletera fins al Molinet passant per Griells, el passeig marÃtim i el club
nÃ utic. Aquests mesos han treballat amb un projecte per donar continuÃ¯tat a
tot el litoral estartidenc i en breu presentaran la proposta als grups a l'oposiciÃ³
de l'Ajuntament perquÃ¨ consideren que aquest Ã©s un tema de poble que va
mÃ©s enllÃ  de qui governi. 
Dels projectes de futur hi ha l'Espai Medes, un centre d'interpretaciÃ³ del Parc
Natural del MongrÃ, Illes Medes i Baix Ter que formarÃ  part de l'oferta turÃ
stica que el municipi tÃ© pels visitants i un nou espai turÃstic que convidi a
visitar el municipi tot l'any. 
Quan es volen fer projectes a la faÃ§ana marÃtima Ã©s molt important tenir
bona sintonia amb les administracions supramunicipals i mantenirhi un diÃ leg
constant. Des del govern asseguren que aquesta serÃ  la tÃ²nica del mandat.
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DIRECTE.CAT
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, MANTÉ LA MATEIXA DISTRIBUCIÓ DELS ANYS 90 A L'ALT
EMPORDÀ PERÒ RECULA AL BAIX

L'aïllament i una alta salinitat de les llacunes d'aigua, factors clau que afavoreixen
la conservació de l'espècie
ACN Castelló d'Empúries.El fartet, un peix en perill d'extinció, ha mantingut la
mateixa distribució que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha
reculat lleugerament al Baix. Així ho constaten les conclusions del projecte 'SOS
Fartet', impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la conservació
de l'espècie. L'estudi científic conclou que l'aïllament de les poblacions (sobretot,
per evitar l'amenaça que li suposa la gambúsia) i l'alta salinitat de les llacunes on
viu el fartet, són factors clau a l'hora de preservar aquest peix endèmic. A l'Alt
Empordà, l'espècie va patir una forta regressió ara fa dues dècades, amb
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls. Però d'ençà d'aleshores, la
població s'ha mantingut. Al Baix Empordà, per contra, el fartet ha reculat en
presència. De manera natural, només sobreviu a dues basses, tot i que fa poc
s'ha reintroduït a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els
hàbitats.Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres,
confirmen que a l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals
dels 90. En aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a
conseqüència de l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.A l'Alt
Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De fet, en
cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la dècada
dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a dues
basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació de la
zona de La Pletera (a l'Estartit).La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de
recerca, subratlla que "la distribució i l'abundància del fartet les determinen dos
factors". El primer, que es trobi en punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal
o permanent amb masses d'aigua on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que
l'amenaça". I el segon, que siguin zones amb salinitats molt altes; és a dir,
"llacunes costaneres que mantenen les dinàmiques naturals sense alteració del
seu sistema hidrològic".Des de feia vint anysDes dels anys 90 no s'havia tornat a
estudiar l'estat de conservació del fartet a l'Alt i al Baix Empordà (un territori que
representa el límit nord de distribució mundial de l'espècie). Al llarg del 2016,
sobretot durant l'estiu, els investigadors de 'SOS Fartet' van fer servir diferents
trampes (ampolles, nanses o xarxes d'agalla) per conèixer quina era la presència
oeo l'absència del peix a diferents basses de la comarca.En paral·lel a l'estudi de
l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de millora i sensibilització
ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres per tancar el projecte:
s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton típic dels Aiguamolls que
serveix de refugi al fartet. El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell
europeu. Tolera amplis rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba
desplaçat a aquells ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un
peix invasor d'aigua dolça que l'amenaça). La destrucció i deteriorament de
l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres dècades també ha contribuït a la seva
regressió. Actualment se'n conserven poc més de vint poblacions a tota la
península ibèrica. Actualment, només en queden a Catalunya, València i Múrcia.



VILAWEB
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, MANTÉ LA MATEIXA DISTRIBUCIÓ DELS ANYS 90 A L'ALT
EMPORDÀ PERÒ RECULA AL BAIX

ACN Castelló d'Empúries.El fartet, un peix en perill d'extinció, ha mantingut la
mateixa distribució que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha
reculat lleugerament al Baix. Així ho constaten les conclusions del projecte 'SOS
Fartet', impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la conservació
de l'espècie. L'estudi científic conclou que l'aïllament de les poblacions (sobretot,
per evitar l'amenaça que li suposa la gambúsia) i l'alta salinitat de les llacunes on
viu el fartet, són factors clau a l'hora de preservar aquest peix endèmic. A l'Alt
Empordà, l'espècie va patir una forta regressió ara fa dues dècades, amb
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls. Però d'ençà d'aleshores, la
població s'ha mantingut. Al Baix Empordà, per contra, el fartet ha reculat en
presència. De manera natural, només sobreviu a dues basses, tot i que fa poc
s'ha reintroduït a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els
hàbitats.Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres,
confirmen que a l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals
dels 90. En aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a
conseqüència de l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.A l'Alt
Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De fet, en
cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la dècada
dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a dues
basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació de la
zona de La Pletera (a l'Estartit).La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de
recerca, subratlla que "la distribució i l'abundància del fartet les determinen dos
factors". El primer, que es trobi en punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal
o permanent amb masses d'aigua on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que
l'amenaça". I el segon, que siguin zones amb salinitats molt altes; és a dir,
"llacunes costaneres que mantenen les dinàmiques naturals sense alteració del
seu sistema hidrològic".Des de feia vint anysDes dels anys 90 no s'havia tornat a
estudiar l'estat de conservació del fartet a l'Alt i al Baix Empordà (un territori que
representa el límit nord de distribució mundial de l'espècie). Al llarg del 2016,
sobretot durant l'estiu, els investigadors de 'SOS Fartet' van fer servir diferents
trampes (ampolles, nanses o xarxes d'agalla) per conèixer quina era la presència
oeo l'absència del peix a diferents basses de la comarca.En paral·lel a l'estudi de
l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de millora i sensibilització
ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres per tancar el projecte:
s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton típic dels Aiguamolls que
serveix de refugi al fartet. El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell
europeu. Tolera amplis rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba
desplaçat a aquells ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un
peix invasor d'aigua dolça que l'amenaça). La destrucció i deteriorament de
l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres dècades també ha contribuït a la seva
regressió. Actualment se'n conserven poc més de vint poblacions a tota la
península ibèrica. Actualment, només en queden a Catalunya, València i Múrcia.



EMPORDÀ
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, ES MANTÉ A L'ALT EMPORDÀ PERÒ RECULA AL BAIX

El fartet, un peix en perill d'extinció, ha mantingut la mateixa distribució que tenia
a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha reculat lleugerament al Baix. Així ho
constaten les conclusions del projecte 'SOS Fartet', impulsat per la Universitat de
Vic amb l'objectiu de millorar la conservació de l'espècie. L'estudi científic conclou
que l'aïllament de les poblacions (sobretot, per evitar l'amenaça que li suposa la
gambúsia) i l'alta salinitat de les llacunes on viu el fartet, són factors clau a l'hora
de preservar aquest peix endèmic. A l'Alt Empordà, l'espècie va patir una forta
regressió ara fa dues dècades, amb l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels
Aiguamolls. Però d'ençà d'aleshores, la població s'ha mantingut. Al Baix Empordà,
per contra, el fartet ha reculat en presència. De manera natural, només sobreviu
a dues basses, tot i que fa poc s'ha reintroduït a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els hàbitats.
Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres, confirmen que a
l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals dels 90. En
aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a conseqüència de
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De
fet, en cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la
dècada dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a
dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació
de la zona de La Pletera (a l'Estartit).
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que "la distribució
i l'abundància del fartet les determinen dos factors". El primer, que es trobi en
punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal o permanent amb masses d'aigua
on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que l'amenaça". I el segon, que siguin
zones amb salinitats molt altes; és a dir, "llacunes costaneres que mantenen les
dinàmiques naturals sense alteració del seu sistema hidrològic".
Des de feia vint anys
Des dels anys 90 no s'havia tornat a estudiar l'estat de conservació del fartet a
l'Alt i al Baix Empordà (un territori que representa el límit nord de distribució
mundial de l'espècie). Al llarg del 2016, sobretot durant l'estiu, els investigadors
de 'SOS Fartet' van fer servir diferents trampes (ampolles, nanses o xarxes
d'agalla) per conèixer quina era la presència o l'absència del peix a diferents
basses de la comarca.
En paral·lel a l'estudi de l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de
millora i sensibilització ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres
per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton
típic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell europeu. Tolera amplis
rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba desplaçat a aquells
ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un peix invasor d'aigua
dolça que l'amenaça).
La destrucció i deteriorament de l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres
dècades també ha contribuït a la seva regressió. Actualment se'n conserven poc
més de vint poblacions a tota la península ibèrica. Actualment, només en queden
a Catalunya, València i Múrcia.



CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, MANTÉ LA MATEIXA DISTRIBUCIÓ DELS ANYS 90 A L'ALT
EMPORDÀ PERÒ RECULA AL BAIX

ACN Castelló d'Empúries.El fartet, un peix en perill d'extinció, ha mantingut la
mateixa distribució que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha
reculat lleugerament al Baix. Així ho constaten les conclusions del projecte 'SOS
Fartet', impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la conservació
de l'espècie. L'estudi científic conclou que l'aïllament de les poblacions (sobretot,
per evitar l'amenaça que li suposa la gambúsia) i l'alta salinitat de les llacunes on
viu el fartet, són factors clau a l'hora de preservar aquest peix endèmic. A l'Alt
Empordà, l'espècie va patir una forta regressió ara fa dues dècades, amb
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls. Però d'ençà d'aleshores, la
població s'ha mantingut. Al Baix Empordà, per contra, el fartet ha reculat en
presència. De manera natural, només sobreviu a dues basses, tot i que fa poc
s'ha reintroduït a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els
hàbitats.Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres,
confirmen que a l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals
dels 90. En aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a
conseqüència de l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.A l'Alt
Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De fet, en
cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la dècada
dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a dues
basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació de la
zona de La Pletera (a l'Estartit).La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de
recerca, subratlla que "la distribució i l'abundància del fartet les determinen dos
factors". El primer, que es trobi en punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal
o permanent amb masses d'aigua on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que
l'amenaça". I el segon, que siguin zones amb salinitats molt altes; és a dir,
"llacunes costaneres que mantenen les dinàmiques naturals sense alteració del
seu sistema hidrològic".Des de feia vint anysDes dels anys 90 no s'havia tornat a
estudiar l'estat de conservació del fartet a l'Alt i al Baix Empordà (un territori que
representa el límit nord de distribució mundial de l'espècie). Al llarg del 2016,
sobretot durant l'estiu, els investigadors de 'SOS Fartet' van fer servir diferents
trampes (ampolles, nanses o xarxes d'agalla) per conèixer quina era la presència
o l'absència del peix a diferents basses de la comarca.En paral·lel a l'estudi de
l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de millora i sensibilització
ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres per tancar el projecte:
s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton típic dels Aiguamolls que
serveix de refugi al fartet. El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell
europeu. Tolera amplis rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba
desplaçat a aquells ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un
peix invasor d'aigua dolça que l'amenaça). La destrucció i deteriorament de
l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres dècades també ha contribuït a la seva
regressió. Actualment se'n conserven poc més de vint poblacions a tota la
península ibèrica. Actualment, només en queden a Catalunya, València i Múrcia.



EL GERIÓ
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, RECULA AL BAIX EMPORDÀ

El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els hàbitats.
Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres, confirmen que a
l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals dels 90. En
aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a conseqüència de
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De
fet, en cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la
dècada dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a
dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació
de la zona de La Pletera (a l'Estartit).
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que "la distribució
i l'abundància del fartet les determinen dos factors". El primer, que es trobi en
punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal o permanent amb masses d'aigua
on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que l'amenaça". I el segon, que siguin
zones amb salinitats molt altes; és a dir, "llacunes costaneres que mantenen les
dinàmiques naturals sense alteració del seu sistema hidrològic".
Des de feia vint anys
Des dels anys 90 no s'havia tornat a estudiar l'estat de conservació del fartet a
l'Alt i al Baix Empordà (un territori que representa el límit nord de distribució
mundial de l'espècie). Al llarg del 2016, sobretot durant l'estiu, els investigadors
de 'SOS Fartet' van fer servir diferents trampes (ampolles, nanses o xarxes
d'agalla) per conèixer quina era la presència o l'absència del peix a diferents
basses de la comarca.
En paral·lel a l'estudi de l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de
millora i sensibilització ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres
per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton
típic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell europeu. Tolera amplis
rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba desplaçat a aquells
ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un peix invasor d'aigua
dolça que l'amenaça).
La destrucció i deteriorament de l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres
dècades també ha contribuït a la seva regressió. Actualment se'n conserven poc
més de vint poblacions a tota la península ibèrica. Actualment, només en queden
a Catalunya, València i Múrcia.



EL GERIÓ
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÃ³, RECULA AL BAIX EMPORDÃ 

El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'EmpordÃ  i al del MontgrÃ, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha
dut a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia AquÃ tica
de la Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda,
determinar en quin estat de conservaciÃ³ es troba l'espÃ¨cie i, de l'altre, millorar
ne els hÃ bitats.
Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres, confirmen que a
l'Alt EmpordÃ  l'espÃ¨cie es troba als mateixos nivells que a finals dels 90. En
aquella dÃ¨cada, perÃ², va patir una forta regressiÃ³ com a conseqÃ¼Ã¨ncia de
l'entrada d'aigua dolÃ§a a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt EmpordÃ  no ha recuperat poblaciÃ³, perÃ² Ã©s que al Baix n'ha perdut.
De fet, en cap cas ha recuperat presÃ¨ncia en aquelles llacunes on era present a
la dÃ¨cada dels 80. Actualment, el fartet nomÃ©s s'ha reproduÃ¯t de manera
natural a dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de
nova creaciÃ³ de la zona de La Pletera (a l'Estartit).
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que "la
distribuciÃ³ i l'abundÃ ncia del fartet les determinen dos factors". El primer, que
es trobi en punts aÃ¯llats "on no hi hagi connexiÃ³ temporal o permanent amb
masses d'aigua on habiti la gambÃºsia, l'espÃ¨cie invasora que l'amenaÃ§a". I el
segon, que siguin zones amb salinitats molt altes; Ã©s a dir, "llacunes
costaneres que mantenen les dinÃ miques naturals sense alteraciÃ³ del seu
sistema hidrolÃ²gic".
Des de feia vint anys
Des dels anys 90 no s'havia tornat a estudiar l'estat de conservaciÃ³ del fartet a
l'Alt i al Baix EmpordÃ  (un territori que representa el lÃmit nord de distribuciÃ³
mundial de l'espÃ¨cie). Al llarg del 2016, sobretot durant l'estiu, els investigadors
de 'SOS Fartet' van fer servir diferents trampes (ampolles, nanses o xarxes
d'agalla) per conÃ¨ixer quina era la presÃ¨ncia o l'absÃ¨ncia del peix a
diferents basses de la comarca.
En paralÂ·lel a l'estudi de l'espÃ¨cie, el projecte tambÃ© ha dut a terme accions
de millora i sensibilitzaciÃ³ ambiental. Una d'elles Ã©s la que ha servit aquest
divendres per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust
autÃ²cton tÃpic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
El fartet (Aphanius Iberus) Ã©s un peix protegit a nivell europeu. Tolera amplis
rangs de salinitat i temperatura, perÃ² actualment es troba desplaÃ§at a aquells
ambients mÃ©s salobres a conseqÃ¼Ã¨ncia de la gambÃºsia (un peix invasor
d'aigua dolÃ§a que l'amenaÃ§a).
La destrucciÃ³ i deteriorament de l'hÃ bitat del fartet al llarg de les darreres
dÃ¨cades tambÃ© ha contribuÃ¯t a la seva regressiÃ³. Actualment se'n
conserven poc mÃ©s de vint poblacions a tota la penÃnsula ibÃ¨rica.
Actualment, nomÃ©s en queden a Catalunya, ValÃ¨ncia i MÃºrcia.
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ACN/DdG BARCELONA

■ La manca de provisió de vacu-
nes a escala global afecta el sub-
ministrament de centres d’aten-
ció primària i centres de vacuna-
ció a Catalunya. La vacuna de l'he-
patitis A infantil és una de les que
n'està afectades i, tot i que es pre-
veu que el mes de maig el submi-
nistrament estigui normalitzat, el
Departament de Salut admet «di-
icultats» per aconseguir totes les
dosis necessàries. Per aquest mo-
tiu, es prioritza la vacunació en
primera dosi i s'endarrereix el re-
cordatori que es posa als sis anys.

Des de l'Agència de Salut Públi-
ca s'ha assegurat que la primera
dosi de la vacuna de l'hepatitis A
és efectiva en un - dels ca-
sos i per aquest motiu, s'ha decidit
endarrerir les segones dosis de les
vacunes que es posen habitual-
ment als sis. 

Així doncs, i a l'espera que el
mes de maig el subministrament
d'aquesta vacuna ja estigui nor-
malitzat, Salut prioritza els grups
de risc i les primeres dosis, que
s'administren als  mesos, tot i
que admet que hi ha diicultats
per aconseguir la totalitat de dosis
necessàries ins a aquest mo-
ment. 

La vacuna contra l'hepatitis A
és una mesura complementària a

la prevenció de la malaltia que, se-
gons Salut Pública, es basa fona-
mentalment en mesures d'higie-
ne. Per aquest motiu, la incidèn-
cia de la malaltia ha disminuït no-
tablement els darrers anys. 

Catalunya és l'única comunitat
autònoma que ha incorporat
aquesta vacuna al calendari siste-
màtic, amb l'excepció de Ceuta i
Mellilla. 

Una altra de les vacunes que
està afectada per la manca de sub-
ministrament és l'antitetànica i

l'antidiftèrica (Td). El Ministeri de
Sanitat no disposa de vacunes per
poder fer front a les indicacions
d'administració actuals i no pre-
veu tenir-ne durant el . 

Per això, s'ha decidit ajornar la
vacunació sistemàtica, prevista
als  anys (es posa a n d'ESO en
l'àmbit escolar) i el recordatori
d'adults ins que es recuperi el
subministrament necessari. Des
del Ministeri s'ha acordat doncs,
prioritzar la vacunació TD en els
casos de postexposició i en els ca-
sos de primera dosi en adults, es

farà una valoració de risc indivi-
dual. 

En el cas d'aquesta vacuna, el
Ministeri de Sanitat ha assegurat
que s'està treballant amb les com-
panyies farmacèutiques per
aconseguir més dosis de la vacu-
na Td i s'ha sol·licitat informació
sobre la seva producció durant el
 i anys següents. 

També s'ha posat en contacte
amb altres companyies per conèi-
xer la disponibilitat de vacunes a
altres països i poder gestionar de
manera àgil la seva comercialitza-

ció a l'Estat. 
La vacuna antipneumocòccica

.valent (Pn), també inclosa
en el calendari vacunal de perso-
nes de més de  anys, també po-
dria patir alguns retards i per això,
Salut prioritza els grups de risc, és
a dir, les persones amb immuno-
depressió i amb asplènia (absèn-
cia de la melsa) anatòmica o fun-
cional.

Aquestes restriccions se sumen
a les que es pateixen des del maig
del  en els recordatoris de la
vacuna de la tos ferina, la diftèria
i el tètanus per l’escassetat dels
antígens contra la tos ferina. 

Des de fa més d'un any i mig, hi
ha diicultats de subministrament
a nivell global que afecten les va-
cunes que contenen antígens
contra la tos ferina, especialment
les que es fan servir per reforç. Se-
gons ha explicat aquesta setmana
a Diari de Girona la conselleria,
però, l’endarreriment de la segona
dosi podria quedar solucionat a
partir del segon semestre d’aquest
any , tot i que encara no és se-
gur, i s'informarà tot just es puguin
adquirir les dosis i tornin a estar
disponibles. En aquest cas s’ha
prioritzat també la vacunació dels
nadons i les embarassades, per
protegir les criatures en els pri-
mers mesos de vida. 

Els problemes de subministrament a escala internacional fan prioritzar la primera vacunació i endarrerir el recordatori que
es posa als sis anys També s’ajorna l’administració de la protecció antitetànica i antidiftèrica prevista per als catorze anys

Salut admet «diicultats» per aconseguir 
dosis de la vacuna contra l'hepatitis A

Un professional administrant una vacuna, en una imatge d’arxiu. ACN

L’antipneumocòccica
23.valent, inclosa en el
calendari vacunal dels
majors de 65 anys,
també es pot postposar

Des del maig del 2015
també hi ha restriccions
en la immunització
contra la tos ferina per
manca de distribució

ACN/DdG CASTELLÓ D’EMPÚRIES

■ El fartet, un peix en perill d'ex-
tinció i protegit a nivell europeu,
ha mantingut la mateixa distribu-
ció que tenia a inals dels anys 
a l'Alt Empordà, però ha reculat
lleugerament al Baix. Així ho
constaten les conclusions del pro-
jecte SOS Fartet, impulsat per la
Universitat de Vic amb l'objectiu
de millorar la conservació de l'es-
pèciei i que s'ha dut a terme du-
rant el darrer any als parcs natu-
rals dels Aiguamolls de l'Empordà
i al del Montgrí, les illes Medes i el
Baix Ter. 

L'objectiu del treball era doble;
per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba
l'espècie i, de l'altre, millorar-ne
els hàbitats. Els resultats del tre-
ball conirmen que a l'Alt Empor-

dà l'espècie es troba als mateixos
nivells que a inals dels . En
aquella dècada, però, va patir una
forta regressió com a conseqüèn-
cia de l'entrada d'aigua dolça a les
llacunes dels Aiguamolls.

A l'Alt Empordà no ha recupe-
rat població, però és que al Baix
n'ha perdut. De fet, en cap cas ha
recuperat presència en aquelles
llacunes on era present a la dèca-
da dels . Actualment, el fartet

només s'ha reproduït de manera
natural a dues basses de la zona,
tot i que se n'han alliberat a les lla-
cunes de nova creació de la zona
de la Pletera a l'Estartit.

La investigadora Sandra Bru-
cet, de l'equip de recerca, subrat-
lla que «la distribució i l'abundàn-
cia del fartet les determinen dos
factors». El primer, que es trobi en
punts aïllats «on no hi hagi con-
nexió temporal o permanent amb
masses d'aigua on habiti la gam-
búsia, l'espècie invasora que
l'amenaça». I el segon, que siguin
zones amb salinitats molt altes; és
a dir, «llacunes costaneres que
mantenen les dinàmiques natu-
rals sense alteració del seu siste-
ma hidrològic».

En paral·lel a l'estudi de l'espè-
cie, el projecte també ha dut a ter-
me accions de millora i sensibilit-
zació ambiental. Una d'elles és la
que ha servit aquest divendres per
tancar el projecte: s'han plantat
 brots de tamariu, un arbust
autòcton típic dels Aiguamolls
que serveix de refugi al fartet. 

El fartet, un peix en risc d’extinció, es
manté a l’Alt Empordà i recula al Baix
L’aïllament i una alta
salinitat de les llacunes
d’aigua són factors clau per a
la conservació de l’espècie

ACN

Un exemplar de fartet.
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DIARI DE GIRONA
EL FARTET, UN PEIX EN RISC D'EXTINCIÓ, ES MANTÉ A L'ALT EMPORDÀ I RECULA AL BAIX

El fartet, un peix en perill d'extinció i protegit a nivell europeu, ha mantingut la
mateixa distribució que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha
reculat lleugerament al Baix. Així ho constaten les conclusions del projecte SOS
Fartet, impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la conservació
de l'espèciei i que s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals dels
Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. 
L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en quin estat de
conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els hàbitats. Els resultats
del treball confirmen que a l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells
que a finals dels 90. En aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a
conseqüència de l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De
fet, en cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la
dècada dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a
dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació
de la zona de la Pletera a l'Estartit.
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que «la
distribució i l'abundància del fartet les determinen dos factors». El primer, que es
trobi en punts aïllats «on no hi hagi connexió temporal o permanent amb masses
d'aigua on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que l'amenaça». I el segon, que
siguin zones amb salinitats molt altes; és a dir, «llacunes costaneres que
mantenen les dinàmiques naturals sense alteració del seu sistema hidrològic».
En paral·lel a l'estudi de l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de
millora i sensibilització ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres
per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton
típic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Temes relacionats:
RecercaTemporalVic



9 DIARI
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÓ, MANTÉ LA MATEIXA DISTRIBUCIÓ DELS ANYS 90 A L'ALT
EMPORDÀ PERÒ RECULA AL BAIX

L'aïllament i una alta salinitat de les llacunes d'aigua, factors clau que afavoreixen
la conservació de l'espècie
Castelló d'Empúries . El fartet, un peix en perill d'extinció, ha mantingut la
mateixa distribució que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt Empordà, però ha
reculat lleugerament al Baix. Així ho constaten les conclusions del projecte 'SOS
Fartet', impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la conservació
de l'espècie.
L'estudi científic conclou que l'aïllament de les poblacions (sobretot, per evitar
l'amenaça que li suposa la gambúsia) i l'alta salinitat de les llacunes on viu el
fartet, són factors clau a l'hora de preservar aquest peix endèmic. A l'Alt
Empordà, l'espècie va patir una forta regressió ara fa dues dècades, amb
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls. Però d'ençà d'aleshores, la
població s'ha mantingut. Al Baix Empordà, per contra, el fartet ha reculat en
presència. De manera natural, només sobreviu a dues basses, tot i que fa poc
s'ha reintroduït a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'Empordà i al del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha dut
a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la
Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda, determinar en
quin estat de conservació es troba l'espècie i, de l'altre, millorarne els hàbitats.
Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres, confirmen que a
l'Alt Empordà l'espècie es troba als mateixos nivells que a finals dels 90. En
aquella dècada, però, va patir una forta regressió com a conseqüència de
l'entrada d'aigua dolça a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt Empordà no ha recuperat població, però és que al Baix n'ha perdut. De
fet, en cap cas ha recuperat presència en aquelles llacunes on era present a la
dècada dels 80. Actualment, el fartet només s'ha reproduït de manera natural a
dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de nova creació
de la zona de La Pletera (a l'Estartit).
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que "la distribució
i l'abundància del fartet les determinen dos factors". El primer, que es trobi en
punts aïllats "on no hi hagi connexió temporal o permanent amb masses d'aigua
on habiti la gambúsia, l'espècie invasora que l'amenaça". I el segon, que siguin
zones amb salinitats molt altes; és a dir, "llacunes costaneres que mantenen les
dinàmiques naturals sense alteració del seu sistema hidrològic".
Des de feia vint anys
Des dels anys 90 no s'havia tornat a estudiar l'estat de conservació del fartet a
l'Alt i al Baix Empordà (un territori que representa el límit nord de distribució
mundial de l'espècie). Al llarg del 2016, sobretot durant l'estiu, els investigadors
de 'SOS Fartet' van fer servir diferents trampes (ampolles, nanses o xarxes
d'agalla) per conèixer quina era la presència o l'absència del peix a diferents
basses de la comarca.
En paral·lel a l'estudi de l'espècie, el projecte també ha dut a terme accions de
millora i sensibilització ambiental. Una d'elles és la que ha servit aquest divendres
per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust autòcton
típic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
El fartet (Aphanius Iberus) és un peix protegit a nivell europeu. Tolera amplis
rangs de salinitat i temperatura, però actualment es troba desplaçat a aquells
ambients més salobres a conseqüència de la gambúsia (un peix invasor d'aigua
dolça que l'amenaça).
La destrucció i deteriorament de l'hàbitat del fartet al llarg de les darreres
dècades també ha contribuït a la seva regressió. Actualment se'n conserven poc
més de vint poblacions a tota la península ibèrica. Actualment, només en queden
a Catalunya, València i Múrcia.
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9 DIARI
EL FARTET, UN PEIX EN PERILL D'EXTINCIÃ³, MANTÃ© LA MATEIXA DISTRIBUCIÃ³ DELS ANYS 90 A L'ALT
EMPORDÃ  PERÃ² RECULA AL BAIX

L'aÃ¯llament i una alta salinitat de les llacunes d'aigua, factors clau que
afavoreixen la conservaciÃ³ de l'espÃ¨cie
CastellÃ³ d'EmpÃºries . El fartet, un peix en perill d'extinciÃ³, ha mantingut la
mateixa distribuciÃ³ que tenia a finals dels anys 90 a l'Alt EmpordÃ , perÃ² ha
reculat lleugerament al Baix. AixÃ ho constaten les conclusions del projecte
'SOS Fartet', impulsat per la Universitat de Vic amb l'objectiu de millorar la
conservaciÃ³ de l'espÃ¨cie.
L'estudi cientÃfic conclou que l'aÃ¯llament de les poblacions (sobretot, per
evitar l'amenaÃ§a que li suposa la gambÃºsia) i l'alta salinitat de les llacunes on
viu el fartet, sÃ³n factors clau a l'hora de preservar aquest peix endÃ¨mic. A l'Alt
EmpordÃ , l'espÃ¨cie va patir una forta regressiÃ³ ara fa dues dÃ¨cades, amb
l'entrada d'aigua dolÃ§a a les llacunes dels Aiguamolls. PerÃ² d'enÃ§Ã 
d'aleshores, la poblaciÃ³ s'ha mantingut. Al Baix EmpordÃ , per contra, el fartet
ha reculat en presÃ¨ncia. De manera natural, nomÃ©s sobreviu a dues basses,
tot i que fa poc s'ha reintroduÃ¯t a la zona de La Pletera.
El projecte 'SOS Fartet' s'ha dut a terme durant el darrer any als parcs naturals
dels Aiguamolls de l'EmpordÃ  i al del MontgrÃ, les illes Medes i el Baix Ter. L'ha
dut a terme un equip d'investigadors del grup de recerca en Ecologia AquÃ tica
de la Universitat de Vic. L'objectiu del treball era doble; per una banda,
determinar en quin estat de conservaciÃ³ es troba l'espÃ¨cie i, de l'altre, millorar
ne els hÃ bitats.
Els resultats del treball, que s'han presentat aquest divendres, confirmen que a
l'Alt EmpordÃ  l'espÃ¨cie es troba als mateixos nivells que a finals dels 90. En
aquella dÃ¨cada, perÃ², va patir una forta regressiÃ³ com a conseqÃ¼Ã¨ncia de
l'entrada d'aigua dolÃ§a a les llacunes dels Aiguamolls.
A l'Alt EmpordÃ  no ha recuperat poblaciÃ³, perÃ² Ã©s que al Baix n'ha perdut.
De fet, en cap cas ha recuperat presÃ¨ncia en aquelles llacunes on era present a
la dÃ¨cada dels 80. Actualment, el fartet nomÃ©s s'ha reproduÃ¯t de manera
natural a dues basses de la zona, tot i que se n'han alliberat a les llacunes de
nova creaciÃ³ de la zona de La Pletera (a l'Estartit).
La investigadora Sandra Brucet, de l'equip de recerca, subratlla que "la
distribuciÃ³ i l'abundÃ ncia del fartet les determinen dos factors". El primer, que
es trobi en punts aÃ¯llats "on no hi hagi connexiÃ³ temporal o permanent amb
masses d'aigua on habiti la gambÃºsia, l'espÃ¨cie invasora que l'amenaÃ§a". I el
segon, que siguin zones amb salinitats molt altes; Ã©s a dir, "llacunes
costaneres que mantenen les dinÃ miques naturals sense alteraciÃ³ del seu
sistema hidrolÃ²gic".
Des de feia vint anys
Des dels anys 90 no s'havia tornat a estudiar l'estat de conservaciÃ³ del fartet a
l'Alt i al Baix EmpordÃ  (un territori que representa el lÃmit nord de distribuciÃ³
mundial de l'espÃ¨cie). Al llarg del 2016, sobretot durant l'estiu, els investigadors
de 'SOS Fartet' van fer servir diferents trampes (ampolles, nanses o xarxes
d'agalla) per conÃ¨ixer quina era la presÃ¨ncia o l'absÃ¨ncia del peix a
diferents basses de la comarca.
En paralÂ·lel a l'estudi de l'espÃ¨cie, el projecte tambÃ© ha dut a terme accions
de millora i sensibilitzaciÃ³ ambiental. Una d'elles Ã©s la que ha servit aquest
divendres per tancar el projecte: s'han plantat 300 brots de tamariu, un arbust
autÃ²cton tÃpic dels Aiguamolls que serveix de refugi al fartet.
El fartet (Aphanius Iberus) Ã©s un peix protegit a nivell europeu. Tolera amplis
rangs de salinitat i temperatura, perÃ² actualment es troba desplaÃ§at a aquells
ambients mÃ©s salobres a conseqÃ¼Ã¨ncia de la gambÃºsia (un peix invasor
d'aigua dolÃ§a que l'amenaÃ§a).
La destrucciÃ³ i deteriorament de l'hÃ bitat del fartet al llarg de les darreres
dÃ¨cades tambÃ© ha contribuÃ¯t a la seva regressiÃ³. Actualment se'n
conserven poc mÃ©s de vint poblacions a tota la penÃnsula ibÃ¨rica.
Actualment, nomÃ©s en queden a Catalunya, ValÃ¨ncia i MÃºrcia.



RTVE
¿DÓNDE ESTÁN LAS ABEJAS?

Eso mismo se preguntaron los apicultores murcianos hace unos días cuando
vieron casi vacías sus colmenas. Esta vez las abejas han muerto de forma
masiva, algo más que otros años y ha afectado en concreto a algunas colmenas
que se encontraban en plena actividad. La fumigación con químicos en el campo
murciano en pleno día está tras el problema. Hablamos con Carlos Zafra,
veterinario de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia para que nos
aclare la situación.
Para el mundo de la Filosofía la abeja ha sido siempre esencial, así se demuestra
en el libro El Filósofo y la Abeja, de PierreHenri Tavoillot y François Tavoillot (edit
Espasa), su editora Lola Cruz nos lo cuenta.
Nos acercamos a La Pletera, en la Costa Brava para conocer la acción artística
realizada en el lugar de recuperación de las marismas, una zona antes ocupada
por el cemento y una urbanización que comenzaba a construirse. Ágata Colomer,
científica del proyecto Life Pletera de recuperación, junto a Martí Perán
coordinador de los proyectos de arte y el artista Esteva Subirá, nos hablan de su
trabajo.
Escuchamos la música de: Red Beard, "Set me Free"; Los 300, "Jack" ;
Throes+The Shine, "Shake The Floor".
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