RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

RECULL
DE PREMSA
LA PLETERA

ÍNDEX
LA PLETERA / LA PLETERA
Data

Titular

Mitjà

30 abr 2018

PLETERA: Temporal de mar 2018

Youtube ES

Superfície:100% Audiència:21 Valoració:ND

30 abr 2018

bassa de pletera març2018

Youtube ES

Superfície:100% Audiència:31 Valoració:ND

07 mai 2018

En memòria de Vicky
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YOUTUBE ES
PLETERA: TEMPORAL DE MAR 2018

boris weitzmann: Temporal de mar aportant un riu d'aigua salada i sorra a les
basses de reraduna de la Pletera durant la primavera 2018

YOUTUBE ES
BASSA DE PLETERA MARÇ2018

boris weitzmann: El PROJECTE LIFE PLETERA ha recuperat basses que s'han
omlpert amb les pluges de primavera i s'han colonitzat amb algues com
Cladophora i ENteromorpha i amb la planta vascular Ruppia
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ra una tarde plujosa
de primavera. Havíem just canviat de
mil·lenni. Com sempre que plou, Tortosa estava impossible. Sota la intensa aigua, cercava la placa
identificativa de La Veu de
l'Ebre, en algun balcó dels edificis de la Plaça Alfonso, on llavors estava situada la redacció
del setmanari.
El Parc m'havia encomanat la
coordinació de l'edició de l'Informatiu núm. 15, que en
aquella època encara no l'havíem batejat amb el nom de
Soldó. Per mi era el primer,
dels molts que vindrien, sense
jo imaginar-m'ho.

E

Vaig arribar a la redacció situada a dalt de tot d'un flamant,
però atrotinat edifici. Allí te vaig
vore per primera vegada. No te
recordava del Bau. Potser perquè en aquella època era un
mastodont institut de prop de
900 alumnes. Qui sap.
Vaig flipar amb el teu “Mac” era l'únic de la redacció- i el
ratolí sense botons i amb la
destresa i intuïció en que
maquetaves.
Jo venia en molta il·lusió, en
fotos, diapositives i disquettes de 3,5". Després, amb el
temps, passaríem als CD's,
als documents escanejats, als
pen drives, als e-mails, we
transfer......mentre maqueta-

Director: F. Vidal
Coordinació: Xavier Abril
Consell de redacció: Àrees d’Ús Públic, Infraestructura i Recerca
A/e SOLDÓ: pndeltaebre@gencat.cat
Col·laboradors:

Agenda
Activitats: sortides, jornades .p. 22

AJ.F. Bel, A. Bo, T. Curcó, G. Fornós, C. Franch,
N. Franch, O. Hernández, P. Josa, I. Juan, F. Morales,
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Adreces i telèfons d’interès
Permisos i subvencions . . . . .p. 23
Contraportada
Zones humides: Conservem-les per
al benestar de les persones!
Imatge de portada: Mariano Cebolla

Mariano Cebolla

R. Navarro, J.M. Queral.

ves a Roquetes, o a l'estudi de
davant del Mercat on vau engegar la Sargantana o a la caseta d'estiu a la Cala o a la nova redacció de L'Ebre. Fins i
tot, un Soldó va veure la llum
sense trobar-nos! (Això ens
vam prometre que no tornaria
a passar).
Un Soldó no és senzill. Hi ha
moltes persones al darrera.
Comercials, col·laboradors, correccions, publicitat, revisió lingüística, tancament....sempre
vam anar fregant el límit, però
no me vas maldar mai, malgrat
que la teva diplomàcia no era
fina, si els continguts estaven
endarrerits o no trobava aquella foto vertical que tan necessi-

taves per quadrar aquella pàgina. O simplement, si no feia ni
cas al teu estimat Teixet.
A darrera hora, vam parlar de
canviar el Soldó, de donar-li
un nou aire i format. Malauradament, la vida no t'ho ha
permès.
Gràcies Vicky per ser l'ànima
del Soldó. Te tindrem sempre
present. Per favor, allà on
sigues, no deixes mai de fotre
canya.
Xavier Abril

En record de Vicky Curto,
periodista, dissenyadora i
maquetadora que ens va
deixar el passat 2017

Fotos:
X. Abril, A. Baz, M. Cebolla, J. Gil,
O. Hernández, P. Josa, J.M. Queral, J. Revillas, R. Solé,
J. Tantull, F. Vidal.
Publicitat: SETMANARI L’EBRE
Maquetació: Cinta Puig
Capçalera: Frank ID
DL- 1663/1994 ISSN: 1696-0831
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Alliberats 800 exemplars de fartet a la Pletera
Els parcs naturals del
Montgrí i del Delta de
l'Ebre alliberen 800
exemplars de fartet a
les llacunes de la Pletera (Baix Empordà).

El passat 10 de novembre de
2016 se van alliberar 800 exemplars de fartet (Aphanius iberus)
a les llacunes de la Pletera, a
l'Estartit. L'alliberament se va
dur a terme a les basses existents, com a les noves que s'han
generat en el marc del projecte
LifePletera. Aquesta acció és
fruit d'una col·laboració entre
els parcs naturals del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter
(PNMMBT) i el Centre Ictiològic
del Parc Natural del Delta de
l'Ebre per preservar aquesta espècie, que es troba en perill
d'extinció a la Mediterrània.
El treball conjunt entre els dos
parcs es va iniciar el 21 de maig
de 2015, quan es van capturar
200 exemplars de fartets de la

El fartet, a Catalunya, manté poblacions aïllades i, sovint, molt localitzades en zones humides del litoral. Autor: J. M. Queral

Pletera i es van traslladar a dues
basses controlades i diferenciades del delta de l'Ebre. D'aquesta manera es volia aconseguir
que els treballs de desurbanització i renaturalització del LifePletera no perjudiquessin la comu-

nitat de fartets establerta a la zona. Un cop traslladats al Delta,
els exemplars capturats se van
poder reproduir en unes adequades condicions ambientals.
Tots els fartets alliberats provenien de la cria. Al Centre Ictiolò-

gic del Delta se n'han deixat
més d'un centenar per donar
continuïtat al projecte.

ba en greu perill d'extinció. Viu
en zones de maresma, en aigües amb alts índexs de salinitat. Les causes que n'han propiciat la regressió estan directament relacionades amb la pèrdua del seu hàbitat, a causa del
dessecament de maresmes per
donar lloc a usos urbanístics i
turístics, i també, per la competència de les espècies invasores. El seu hàbitat es distribueix
al llarg de tot el litoral Mediterrani. A Catalunya, les poblacions han patit una forta regressió quedant arraconades a l'Empordà, al delta de l'Ebre i en petits nuclis tarragonins.
Una de les poblacions de fartet
més ben constituïdes a Catalunya es trobava a la Pletera. El
desenvolupament del projecte
LifePletera en aquest àmbit permetrà, amb la creació de noves
llacunes litorals, millorar i ampliar el seu hàbitat, de manera
que se n'afavorirà la seva supervivència.

En perill d'extinció
El fartet és un peix endèmic de
la península ibèrica que es tro-

Redacció

TWITTER ES
RT @XISCOROIG: RESULTATS DE LA PLETERA #GIRONA #GEOMORFOLOGIA CC/ @LEOBEJARANO
@SANZAGELL @SANTIPZS @EMMAGUINART @JAUVIC @MIGUELMCMINN @GEO…

miguelmcminn,Balearic Islands Spain: RT @xiscoroig: Resultats de la Pletera
#Girona #Geomorfologia cc/ @leobejarano @SanzAgell @santipzs
@emmaguinart @jauvic @miguelmcminn @geo…

TWITTER ES
RESULTATS DE LA PLETERA #GIRONA #GEOMORFOLOGIA CC/ @LEOBEJARANO @SANZAGELL @SANTIPZS
@EMMAGUINART @JAUVIC… HTTPS://T.CO/XLOT85NXSA

xiscoroig,Illes Balears: Resultats de la Pletera #Girona #Geomorfologia cc/
@leobejarano @SanzAgell @santipzs @emmaguinart @jauvic…
https://t.co/XLoT85NXSa

DESCOBRIR
APROPA T AL PARC 2018

La primavera, al Parc Natural del Montgrí, se celebra amb una gran festa
d'acostament a l'espai: l'Apropa't al Parc. Durant el maig i el juny hi hau
propostes per conèixer aquest entorn. Les activitats descobreixen pam a pam el
territori i la riquesa de la natura de la zona. De la mà de l'equip del Parc Natural,
aprendrem a protegir i cuidar les espècies de flora i fauna amb activitats
pensades per gaudirne en família, en grup o en solitari. No hi faltaran la
gastronomia i la música.
Les activitats programades són les següents:
El camí d'Empúries (13 de maig): Ruta històrica sobre el vell traçat del camí
d'Empúries, tram
que travessa el Montgrí. Sortida a les 9 h, a la Plaça del Lledoner.
Visita històrica al poble de PalauSator, Sant Feliu de Boada i Fontclara (16 de
maig). Sortida a les 10 h, a davant de l'església de PalauSator.
Els colors de les papallones (26 de maig): Descobrirem quines són les espècies
més freqüents al Montgrí i els secrets que ens amaga la seva biologia. Sortida a
les 10h, a Santa Caterina.
Els ocells del Baix Ter (30 de maig): amb vehicle particular ens desplaçarem a
diferents localitzacions del baix Ter per observar des de prop els ocells. Sortida a
les 10 h, a l'aparcament davant de l'Espai Ter.
La torre Mora i l'antiga vil·la marinera de Pals (10 de juny): Visita guiada a
diferents punts d'interès propers a la platja de Pals. Sortida a les 10 h, a la Plaça
del Lledoner.
La restauració dels aiguamolls de la Pletera (13 de juny): Visita per conèixer el
projecte de restauració Life Pletera. Sortida a les 11 h, a La Pletera.
El Ter, un riu mediterrani (28 de juny): Descobrim el curs baix del riu, la Gola, el
bosc de ribera i les plantes i animals que hi viuen. Sortida a les 9.30 h, a l'Hotel
Picasso, La Gola.
L'arròs ecològic (30 de juny): Visitarem l'estany de Pals i aprendrem quins
beneficis ambientals aporta el cultiu ecològic de l'arròs. Sortida a les 10 h, des de
l'Oficina Turisme de Pals.
És necessari fer les inscripcions al Museu de la Mediterrània excepte quan
l'organitzador és un altre, al 972 75 51 80 o a info@museudelamediterrania.cat.

COSTABRAVA DIGITAL
DISSABTE S'INAUGURA L'EXPOSICIÓ DEL PROJECTE D'ART VINCULAT AL LIFE PLETERA

Aquest dissabte 19 de maig, a les 19 h, s'inaugurarà al Museu de la Mediterrània
(Espai Montgrí), l'exposició «Lloc, memòria i salicòrnies», una mostra de les
intervencions artístiques desenvolupades en el marc del projecte Life Pletera
(20142018). La proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i
crític d'art Martí Peran i ha comptat amb la participació de 5 artistes Jordi Morell
(Salt, 1975), Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà,
1975), Isadora Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona,
1975).que han fet un seguiment personal de l'evolució dels treballs de
desurbanització i restauració ambiental de la maresma de la Pletera. Amb aquesta
iniciativa s'ha volgut imbricar l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire
científic, contribuir a rumiar la noció de paisatge de manera complexa, afavorir
una aproximació a les memòries del lloc, problematitzar la pròpia idea de
regeneració i contribuir a la difusió d'una intervenció paisatgística amb vocació
pública.
Per desenvolupar el projecte s'ha buscat la complicitat d'artistes de diferents
disciplines per tal que puguin aportar una visió heterogènia de l'espai en
transformació. Tots ells, no obstant això, tenen en comú el fet d'haver treballat o
de donar molta rellevància en els seus treballs a conceptes com paisatge, lloc,
límit, frontera, memòria o usos de l'espai. Els seus treballs s'han desenvolupat
durant el procés d'execució de les obres de desurbanització i restauració de la
Pletera, i es materialitzen en diferents suports, espais i intervencions. Al Museu
de la Mediterrània podrem veure fins al 25 de juny el resultat d'aquest diàleg,
força inèdit, entre l'art, la ciència i la gestió del territori.
Diàleg entre art i ciència
Segons ha destacat el comissari, Martí Peran, en aquesta iniciativa s'ha produït
una anomalia, la d'incorporar en el procés de regeneració natural una sèrie
d'intervencions artístiques, cosa que no és gaire habitual: «Una estratègia
ordinària faria pensar que , tal i com s'esdevé en molts entorns urbans, l'art
apareix a posteriori, quan l'actuació científica, seriosa i professional ja ha enllestit
la feina i es considera interessant injectar unes empremtes de caràcter estètic
que museïtzin l'entorn objecte de l'actuació per tal de ferlo més atractiu. En
aquest cas, la metodologia de treball ha estat del tot diferent. Els projectes
artístics s'han plantejat com a processos de recerca desplegats durant i en
l'interior mateix del procés de regeneració natural, afavorint d'aquesta manera
que l'aproximació a l'entorn dels uns (científics) i els altres (artistes) esdevingués
un diàleg capaç de reorientar la tasca de tots els protagonistes.

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
"LLOC, MEMÒRIA I SALICÒRNIES", PERSPECTIVES DE LA PLETERA DE L'ESTARTIT

"Lloc, memòria i salicòrnies", perspectives de la Pletera de l'Estartit

BONART.CAT
LES INTERVENCIONS DEL LIFE PLETERA AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

annaïs miró
El 19 de maig de 2018, a les 19 h, s'inaugura al Museu de la Mediterrània (Espai
Montgrí), l'exposició Lloc, memòria i salicòrnies, una mostra de les intervencions
artístiques desenvolupades en el marc del projecte Life Pletera (20142018). La
proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i crític d'art Martí
Peran i ha comptat amb la participació de 5 artistes Jordi Morell (Salt, 1975), Joan
Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora Wilson
(Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).que han fet un
seguiment personal de l'evolució dels treballs de desurbanització i restauració
ambiental de la maresma de la Pletera. Amb aquesta iniciativa s'ha volgut imbricar
l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire científic, contribuir a rumiar la
noció de paisatge de manera complexa, afavorir una aproximació a les memòries
del lloc, problematitzar la pròpia idea de regeneració i contribuir a la difusió d'una
intervenció paisatgística amb vocació pública. Per desenvolupar el projecte s'ha
buscat la complicitat d'artistes de diferents disciplines per tal que puguin aportar
una visió heterogènia de l'espai en transformació. Tots ells, no obstant això,
tenen en comú el fet d'haver treballat o de donar molta rellevància en els seus
treballs a conceptes com paisatge, lloc, límit, frontera, memòria o usos de l'espai.
Els seus treballs s'han desenvolupat durant el procés d'execució de les obres de
desurbanització i restauració de la Pletera, i es materialitzen en diferents suports,
espais i intervencions. Al Museu de la Mediterrània podrem veure fins al 25 de
juny el resultat d'aquest diàleg, força inèdit, entre l'art, la ciència i la gestió del
territori.
Diàleg entre art i ciència

UNIVERSITAT DE GIRONA
EXPOSICIÓ DEL PROJECTE D'ART CONTEMPORANI VINCULAT AL LIFE PLETERA AL MUSEU DE LA
MEDITERRÀNIA

Inici:
19/05/2018 19:00
Fi:
25/06/2018 20:00
Lloc:
Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí
Organitza:
Life Pletera
Més informació:
https://www.museudelamediterrania.cat/
Aquest dissabte 19 de maig, a les 19 h, s'inaugurarà al Museu de la Mediterrània
(Espai Montgrí), l'exposició «Lloc, memòria i salicòrnies», una mostra de les
intervencions artístiques desenvolupades en el marc del projecte Life Pletera
(20142018).
La proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i crític d'art Martí
Peran i ha comptat amb la participació de 5 artistes Jordi Morell (Salt, 1975),
Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora
Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).que han fet un
seguiment personal de l'evolució dels treballs de desurbanització i restauració
ambiental de la maresma de la Pletera. Amb aquesta iniciativa s'ha volgut imbricar
l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire científic, contribuir a rumiar la
noció de paisatge de manera complexa, afavorir una aproximació a les memòries
del lloc, problematitzar la pròpia idea de regeneració i contribuir a la difusió d'una
intervenció paisatgística amb vocació pública.

UNIVERSITAT DE GIRONA
DISSABTE S'INAUGURA, AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA, L'EXPOSICIÓ DEL PROJECTE D'ART
CONTEMPORANI VINCULAT AL LIFE PLETERA

Aquest dissabte 19 de maig, a les 19 h, s'inaugurarà al Museu de la Mediterrània
(Espai Montgrí), l'exposició «Lloc, memòria i salicòrnies», una mostra de les
intervencions artístiques desenvolupades en el marc del projecte Life Pletera
(20142018).
La proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i crític d'art Martí
Peran i ha comptat amb la participació de 5 artistes Jordi Morell (Salt, 1975),
Joan Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora
Wilson (Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).que han fet un
seguiment personal de l'evolució dels treballs de desurbanització i restauració
ambiental de la maresma de la Pletera. Amb aquesta iniciativa s'ha volgut imbricar
l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire científic, contribuir a rumiar la
noció de paisatge de manera complexa, afavorir una aproximació a les memòries
del lloc, problematitzar la pròpia idea de regeneració i contribuir a la difusió d'una
intervenció paisatgística amb vocació pública.
Per desenvolupar el projecte s'ha buscat la complicitat d'artistes de diferents
disciplines per tal que puguin aportar una visió heterogènia de l'espai en
transformació. Tots ells, no obstant això, tenen en comú el fet d'haver treballat o
de donar molta rellevància en els seus treballs a conceptes com paisatge, lloc,
límit, frontera, memòria o usos de l'espai. Els seus treballs s'han desenvolupat
durant el procés d'execució de les obres de desurbanització i restauració de la
Pletera, i es materialitzen en diferents suports, espais i intervencions. Al Museu
de la Mediterrània podrem veure fins al 25 de juny el resultat d'aquest diàleg,
força inèdit, entre l'art, la ciència i la gestió del territori.
Diàleg entre art i ciència
Segons ha destacat el comissari, Martí Peran, en aquesta iniciativa s'ha produït
una anomalia, la d'incorporar en el procés de regeneració natural una sèrie
d'intervencions artístiques, cosa que no és gaire habitual: «Una estratègia
ordinària faria pensar que, tal i com passa en molts entorns urbans, l'art apareix
a posteriori, quan l'actuació científica, seriosa i professional ja ha enllestit la feina
i es considera interessant injectar unes empremtes de caràcter estètic que
museïtzin l'entorn objecte de l'actuació per tal de ferlo més atractiu. En aquest
cas, la metodologia de treball ha estat del tot diferent. Els projectes artístics
s'han plantejat com a processos de recerca desplegats durant i en l'interior
mateix del procés de regeneració natural, afavorint d'aquesta manera que
l'aproximació a l'entorn dels uns (científics) i els altres (artistes) esdevingués un
diàleg capaç de reorientar la tasca de tots els protagonistes.»
Programa Life
Life Pletera és l'acrònim 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, l'instrument
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 l'aporten l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí, com a beneficiari del projecte; el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter, la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la
Universitat de Girona (UdG) i l'empresa pública Tragsa, com a socis. També
compta amb el suport, com a cofinançadors, de la Diputació de Girona, i del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Fundación
Biodiversidad.

UNIVERSITAT DE GIRONA
TORROELLA DE MONTGRÍ ACULL EL 8È CONGRÉS EUROPEU DEDICAT A LA CONSERVACIÓ DE LLACUNES

Més de 70 experts internacionals es reuneixen per debatre el futur de les basses,
llacunes i aiguamolls del planeta del 21 al 25 de maig.
Més de 70 científics i gestors provinents de 15 països han confirmat la seva
inscripció en el 8è congrés de la Xarxa Europea per a la Conservació de Llacunes
(European Pond Conservation Network Workshop, EPCN, #EPCN8Torroella). Es
tracta d'una de les principals trobades europees de científics i gestors relacionats
amb aquest tipus d'ecosistemes que enguany se celebrarà al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí entre el 21 i el 25 de maig
(http://epcn8.org/).
La trobada està organitzada per Grup de recerca en ecologia aquàtica continental
(Institut d'Ecologia Aquàtica) de la Universitat de Girona amb el suport del Museu
de la Mediterrània i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. S'hi presentaran 58
comunicacions (34 orals i 28 pòsters), que s'estructuraran en diferents àmbits al
voltant del funcionament i els serveis ecosistèmics, incloenthi metacomunitats,
biodiversitat, balanç de carboni, gestió i restauració i canvi global.
El dijous de 4 a 7 la tarda s'incorpora el 5è Seminari Recerca i Territori de la
Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, que aquest any es dedica a la gestió
i restauració de llacunes costaneres i al projecte Life Pletera. Durant el seminari
es presentarà el volum 10 de la col·lecció "Recerca i Territori", titulat Gestió i
restauració de llacunes costaneres mediterrànies a Europa. Aquest seminari
tancarà amb una conferència de l'arquitecte Ricard Pié, redactor de la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana de Torroella de Montgrí, en el qual es va
requalificar l'espai de la Pletera per tal de permetre la seva desurbanització i
restauració. Aquest seminari, és obert a tothom, és gratuït, no cal inscripció i
s'impartirà en castellà.
Tant el congrés com el seminari s'han adherit a l'European Green Week
(https://www.eugreenweek.eu/) i la Setmana de la Natura
(http://setmananatura.cat).

UNIVERSITAT DE GIRONA
8È CONGRÉS DE LA XARXA EUROPEA PER A LA CONSERVACIÓ DE LLACUNES

Inici:
21 de maig 2018  18:00
Fi:
25 de maig 2018  17:00
Lloc:
Torroella de Montgrí
Organitzador
Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GRECO)
Web:
http://epcn8.org/
Més de 70 científics i gestors provinents de 15 països han confirmat la seva
inscripció al 8è congrés de la Xarxa Europea per a la Conservació de Llacunes
(European Pond Conservation Network Workshop, EPCN, #EPCN8Torroella). Es
tracta d'una de les principals trobades europees de científics i gestors relacionats
amb aquest tipus d'ecosistemes que enguany se celebrarà al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí entre el 21 i el 25 de maig.
La trobada està organitzada per Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica
Continental (Institut d'Ecologia Aquàtica) de la Universitat de Girona amb el
suport del Museu de la Mediterrània i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. S'hi
presentaran 58 comunicacions (34 orals i 28 pòsters), que s'estructuraran en
diferents àmbits al voltant del funcionament i els serveis ecosistèmics, incloenthi
metacomunitats, biodiversitat, balanç de carboni, gestió i restauració i canvi
global.El dijous de 4 a 7 la tarda s'incorpora el 5è Seminari Recerca i Territori de
la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, que aquest any es dedica a la
gestió i restauració de llacunes costaneres i al projecte Life Pletera.
Aquest seminari és obert a tothom, és gratuït, no cal inscripció i s'impartirà en
castellà.
Tant el congrés com el seminari s'han adherit a l'European Green Week i la
Setmana de la Natura.

LA VANGUARDIA
"LLOC, MEMÒRIA I SALICÒRNIES" DELS ARTISTES LIFE PLETERA

Descripció
La proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i crític d'art Martí
Peran i porta per títol «Lloc, memòria i salicòrnies». El propòsit d'aquestes
intervencions contempla múltiples objectius:
 ...
Llegir més
La proposta d'intervencions ha estat comissariada pel professor i crític d'art Martí
Peran i porta per títol «Lloc, memòria i salicòrnies». El propòsit d'aquestes
intervencions contempla múltiples objectius:
 Imbricar l'acció cultural en l'interior d'un projecte de caire científic.
 Contribuir a rumiar la noció de paisatge de manera complexa,
 Afavorir una aproximació a les memòries del lloc,
 Problematitzar la pròpia idea de regeneració
 Contribuir a la difusió d'una intervenció paisatgística amb vocació pública.
El Life Pletera ha volgut incorporar la mirada de cinc artistes perquè facin un
seguiment personal de l'evolució dels treballs i reflexionin, des de la seva
creativitat, al voltant del concepte de paisatge.
Els artistes que participen en aquesta iniciativa són Jordi Morell (Salt, 1975), Joan
Vinyes (Torroella de Montgrí, 1954), Esteve Subirah (Ullà, 1975), Isadora Wilson
(Santiago de Chile, 1984) i Ivó Vinuesa (Barcelona, 1975).
Reduïr
Gratis
Comprar entrada
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 19 DE MAIG DEL 2018

L’agenda
왘 11.45.

Plaça de la Font.Tramuntana de contes amb Gina Clotet.
De 3 a 8 anys.
왘 12.00. Aula de Lectura. Conversa amb creadors: Carles Sala
i presentació del primer conte
de Nayat Kaid Què hi portes, a la
bossa?. De 6 a 12 anys.
왘 12.15. Cal Flequer. Presentació
del conte Elétrico 28. De 4 a 7
anys.
왘 12.30. Pista. El flautista d’Hamelin amb Mireia Peña; i .... i les
rates envaeixen Medinyà amb
Rats de la Cia. Campi Qui Pugui.
왘 13.30. Plaça de la Font. Sha
perdut cap gros, a càrrec de l’Esquivamosques de Fal·lera.
왘 13.40. Pista. Espectacle El regal, a càrrec de la Cia. Pengim
Penjam titelles. De 4 a 8 anys.
왘 14.15 a 15.30. Dinar popular.
왘 16.00. Plaça de la Font. Sopa
de carbassa explicat per Margarida Falgàs i interpretat amb
llengua de signes per Sandra
Roura.
왘 16.30. Jardí Aula de Lectura.
Cançons i contes vora el mar
amb Anna Lucini de Musicana.
D’1 a 4 anys.
왘 16.30. Local Social. La carta,
de Roser Rimbau. De 4 a 8 anys.
왘 16.45. Cal Flequer. L’elefantó.
De 3a 6 anys.
왘 17.00. Aula de Lectura. En Sebastià i el mar amb la il·lustradora Coaner Codina. De 4 a 9 anys.
왘 17.00. Plaça de la Font. Merxe
París presenta El misteri de les
lletres. De 3 a 6 anys.
왘 17.15. Jardi Aula de Lectura. El
peix que no plorava mai amb Anna Ferrer. De 5 a 9 anys.
왘 17.30. Cal Flequer. La vaca del
bric de llet. De 2 a 5 anys.
왘 17.30. Pista. Les aventures
d’Horaci, l’inuit, del Club Super3.
De 4a 8 anys.
왘 18.00. Local Social. Les ombres que conten contes, a càrrec
de la Cia. El gecko con botes. A
partir de 5 anys.
왘 18.00. Plaça de la Font. El nen
que no somreia mai, de Lia Bertran. De 5 a 8 anys.
왘 18.15. Jardí Aula de Lectura.
Teresa la marsopa, de Josep Maria Sirvent. De 3 a 6 anys.
왘 18.30. Cal Flequer. I quan estic
trist, què?, de Montse Baró. De 2
a 5 anys.
왘 19.00. Pista. Reconeixement
de la trajectòria com il·lustradora de Roser Capdevila. Tot seguit, lliurament de premis.
왘 19.30. Pista. Contes cantats,
cançons contades i músiques
ballades amb La Banda de la
Balca.
왘 20.30. Pista. Sopar popular.
왘 21.15 a 23.00. Contes per a joves i adults. A partir de 18 anys.

PALOL D’ONYAR
왘 Fira

de l’animal domèstic.
09.00. Inici de la fira.
왘 09.30. Xerrada L’obligació de
treure paràsits, la responsabilitat
de censar i posar xip, a càrrec de
Toni Ribot, QVets.
왘 10.15. Xerrada Educació canina
i tinença responsable, a càrrec
de Coqui Vega, terapeuta natural.
왘 11.00. Obertura del pi-pi can.
왘 11.15. Demostració eqüestre a
càrrec de Can Comas.
왘 12.00. Presenta’ns la teva mascota!, els nens i nenes inscrits
podran mostrar i explicar com
tenen cura de la seva mascota.
왘 13.15. Premi a la millor mascota presentada (mascle i femella).
왘 13.30. Dinar popular.

PALS

aprendizaje: Qué ocurre en el cerebro de nuestros hijos, a càrrec
de Maria Jesús López Juez.
왘 15.30. Ponència Neuropsicologia funcional: Un concepto aplicable a la educación, a càrrec de
Pablo Duque San Juan.
왘 17.45. Cloenda de l’acte.

왘 Mercat

de segona mà, a la plaça Catalunya, de 09.00 a 14.00.

RIPOLL
왘 Mercat

de les Arts. Durant el
dia. Plaça Abat Oliva. Mercat del
Pagès.
왘 08.30. Caminada MAP.
왘 10.30. Església de Sant Pere.
Inauguració del mercat.
왘 17.00. Església de Sant Pere.
Taller de fang amb Magda Martí.
왘 A partir de les 17.00. Església
de Sant Pere. Tastets musicals.
왘 17.30. Església de Sant Pere.
Tastet de teatre amb el grup
Teatral Marià Font.
왘 19.00. Sala Abat Senjust. Inauguració de la 47a Exposició del
Cercle Filatèlica i Numismàtica
de Ripoll.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 09.00

a 14.00. Plaça del Mercat. Mercat dels Encants.

SANT MARTÍ D’EMPÚRIES
왘 Fira

OLOT
왘 Jornada.

Juan Cortés, Duquende ■ EPA

Duquende, al Sunset
GIRONA 23.00 MÚSICA

El cantaor Juan Cortés, Duquende, un dels més valorats en el seu gènere, actua aquesta nit al Sunset
Jazz Club, on oferirà un concert de cant acompanyat a la guitarra per Paco Heredia.

Arrels del Vi. 12.00 a 15.00
i de 17.00 a 21.30. Parc Creuet.
Degustació oberta dels millors
vins de la DO Empordà.
왘 16.00. Des de la Porta Marina.
Visita guiada a les Ruines d’Empúries i tast de Mulsum.
왘 18.00. Arrels kids, taller familiar per pintar amb vi dirigit per
Tinta i Vi.

a les biblioteques: La
Nenúfar i la Matoll, del Super 3,
ens necessiten!. Divendres 25 de
maig, a les 20.00, a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.

SILS

FIGUERES

왘 52a

왘 18.00.

Exposició de Flors Tocs de
flor, 21a Fira de Sant Ponç i 16a
Festa de Sant Isidre. 10.00 a
11.30. Passeig. Master class de
zumba.
왘 10.30. Obertura dels espais
Tocs 2018: Passeig, centre cívic,
sala La Laguna i Jardins del Dr.
Dexeus. I a les 12.00, obertura
de l'Ajuntament.
왘 A partir de les 10.30. La Laguna. Tocs creatius, tallers per a
totes les edats.
왘 12.00. Entrada de l'Ajuntament. Inauguració de Tocs de
Flor Sils 2018.
왘 Tot seguit. Visita als espais
Tocs de Flor.
왘 16.30 a 18.30. Jardins del Dr.
Dexeus. Espai musical amb el
cor Mentha de Sils, la coral Decantus de Santa Coloma de Farners i la coral Silene de Sils.
왘 Durant la tarda. Diferents espais. Exhibició de dansa, a càrrec del Centre de Dansa d’Art de
La Maria Buenavida.
왘 19.00. Passeig. Actuació infantil amb El Pot Petit i el seu espectacle Riallades.
왘 20.30. Passeig. Actuació del
grup Bananna Beach.
왘 22.30. Jardins del Dr. Dexeus.
Concert de combo de l’Escola
Municipal de Música de Vidreres, Sils i Hostalric.

Havaneres
MONT-RAS
왘 Al

vespre. La Bella Lola. Cantada d’havaneres amb el grup Crema Catalana.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
왘 Supernit

Museu de l’Empordà.
Activitat familiar Els Dalí de Figueres. Per a nens i nenes de 3 a
12 anys. Places limitades, inscripcions al telèfon 972 50 23
05.

GIRONA
왘 11.30.

Biblioteca Carles Rahola. L’hora del conte Didi’s day out
in the park amb Helen Doron.
왘 11.30.
Biblioteca Salvador
Allende. Laboratori de lectura Inventem i juguem amb els contes,
a càrrec de Mireia Córdoba.
왘 17.00. Centre cívic Santa Eugènia. Ninetes i ninets.
왘 19.00. CaixaForum. Un viatge a
través del temps, visita taller familiar paral·lela a l’exposició Pintura flamenca i holandesa dels
Museus de Ginebra.

LA VALL D’EN BAS
왘 17.00.

Sala permanent de Can
Trona. Activitat familiar educativa El Granissat de la Vall.

LLANÇÀ
왘 12.00.

Sala de conferències de
la Casa de Cultura. Sessió de
contes infantils Contes de la maleta de Cant Font, a càrrec de la
companyia Meritxell Yanes.

PLATJA D’ARO
왘 Diada

del Joc. 16.30 a 20.30.
Plaça del Mil·lenari. Tallers de
fruites i verdures. Dins el Xics
Gastronòmic 2018. Per infants
de 6 a 12 anys.
왘 16.30 a 20.30. Plaça del Mil·lenari. Tarda d'activitats lúdiques.
Infants de 0 a 14 anys.

ROSES
왘 11.00

Infantils

a 17.00. Castell de la Trinitat. Activitat familiar El joc del
castell. Els dissabtes.

BANYOLES

SANT PERE PESCADOR

왘 Supernit

a les biblioteques: La
Nenúfar i la Matoll, del Super 3,
ens necessiten!. Divendres 25 de
maig, a les 20.00, a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia.

BEGUR
왘 17.30.

Centre del poble. Taller
de xocolata per la mainada.

CASTELL D’ARO-PLATJA
D’ARO I S’AGARÓ
왘 3a

Quinzena Gastronòmica Infantil. Fins al 3 de juny.

왘 Llegendes

en família. 11.00.
Oficina de Turisme. L'emoció des
de l'art en família.
왘 17.00. Plaça Major. Titelles
amb Els Músics de Bremen.
왘 18.30. Plaça Major. Tallers de
manualitats.

Teatre
GIRONA
왘 22.00,

22.30 i 23.00. Museu
d’Art. Espectacle teatral de petit

format On la tempesta deixà una
pau intensa. Píndoles de microteatre.

L’ESCALA
왘 17.00

i 20.00. Sala petita de la
biblioteca Víctor Català. Representació de les obres La importància de ser Franc, d’Oscar Wilde i Temps salvatge, de Josep
Maria Miró, a la sala gran.

LLORET DE MAR
왘 21.00.

Museu del mar. . Representació de l’obra Les cartes de
Vícor Català, a càrrec de la companyia DDT Teatre.

OLOT
왘 21.00. Museu dels Sants. Píndoles, espectacle teatral composada per tres microobres de
quinze minuts.

SALT
왘 18.00.

Teatre de Salt. Teatre
musical La Sireneta, amb la Coral Rossinyol i Alimara.

VIDRERES
왘 17.00.

Teatre Casino la Unió.
Representació de l’obra L’accident Grec amb el grup Esplai Vidrerenc.

Conferències
BANYOLES
왘 19.00.

Sala d’actes del Museu
Darder. Conferència Paleontologia i evolució humanes, a càrrec
de Narcís Soler.

GIRONA
왘 16.00.

Centre d’entrenament
personal Integral Training Catalunya. Xerrada La importància
de l’exercici físic en gent trasplantada, a càrrec de la doctora
en Biomedicina i fundadora de
Traïnsplant.

Teixint economia social i solidària, a Núria Social.
11.00. L’economia social i solidària, una eina emergent, a càrrec
de XES Ripollès i XES Catalunya.
왘 12.00. Què podem fer des de
les administracions públiques
per potenciar l’ESS?, a càrrec de
l’Ajuntament de Mieres.
왘 13.00. Taula rodona participativa Com podem enfortir l’economia local i de proximitat?, a càrrec de Resilience Earth.
왘 14.00. Com podem tenir un
consum més saludable al nostre
dia a dia?, a càrrec de Grup de
consum La Rauta i Som Mobilitat.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Gastronomia

Inauguracions

BEGUR

OLOT

왘 XX

왘 12.00.

Campanya del Peix de Roca. Restaurants participants: Cal
Bandarra, Casa Juanita, Costa
Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Sa Rascassa,
Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cuina, Les
Brases del Toc-Hotel El Convent
i Toca al Mar. Fins al 3 de juny.

BLANES
왘 Jornada gastronòmica: Mes de
la gamba. Fins al 31 de maig.

L’ESTARTIT-TORROELLA DE
MONTGRÍ

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
왘 19.00.

Capella de Santa Clara.
Taula rodona sobre Carles Fages
de Climent i Salvador Dalí amb
la intervenció de Josep Playà,
periodista; Mariona Seguranyes,
doctora en Història de l’Art; i Sebastià Roig, escriptor i moderador de l’acte.

Sala Oberta. Inauguració de l’exposició Sadurní Brunet. Interiorista, dissenyador, fotògraf i constructor de cielos.

TORROELLA DE MONTGRÍ
왘 18.00.

Museu de la Mediterrània. Inauguració de l’exposició
Life Pletera i Lloc, memòria i salicòrnies.

Presentacions
FIGUERES
왘 12.00.

L’ESTARTIT

왘 Campanya

왘 19.00.

gastronòmica Cuina de Festa major. Restaurants
participants: Cal Degollat, Els Tinars, Ca la Maria, Ca l’ARtau,
Can Cassoles, Mas Roure, La Taverna d’en Pou i El Carril. Fins al
27 de maig.

LLORET DE MAR
왘 XVIII

Jornades gastronòmiques de l’Arròs. Fins al 31 de
maig.

PALAMÓS
왘 Campanya Vine

a fer el vermut.
Establiments: Antic Ibèric, bar
La Plaça, Can Blau, El Casino, El
Castellet, El Mesón, El Moll, El
Murt, El Racó, Gavina Molt +
Que Cafè, Glass Blanc, Granja
Nuà, Hotel Trias, Kando Bar, L’Arcada, L’Oliveta del Port, La Calandraca, La Taverna de l’Ibèric,
Lincoln, Macabeu, Mar Bonic,
Rumbo Al Cairo i Salut. Caps de
setmana d’abril i maig.

PALAMÓS-SANT ANTONI DE
CALONGE-VALL-LLOBREGA
왘 Jornada

PLATJA D’ARO

왘 Jornada

왘 Campanya gastronòmica Primavera de tapes. Restaurants
participants: TheGrill BB, Bar
Bona, Dgust, Aradi, D Burguer,
Catalina, Pizzeria La Riera, Sushi
d’Aro, El Cisne, Lizarran, La Tablita i Bon dia. Fins al 17 de juny.
왘 Xics Gastronòmic 2018, tallers
de cuina saludable a les escoles,
instituts i espai municipals infantils i juvenils. Campanya gas-

d’actualització en
neurodidàctica aplicada a les
aules, a l’EspaiCaixa Girona.
09.00. Lliurament de documentació i acreditacions.
왘 09.30. Inauguració de la jornada.
왘 09.45. Ponència Una escuela
con cerebro, a càrrec de Jesús
Guillén Buil.
왘 11.45. Ponència Dificultades de

Taules rodones

LLAGOSTERA

GIRONA

Sala d’exposicions La
Caixa. Xerrada La màgia de l’Empordà amb Agustí Ensesa i Bonet, analista vitivinícola i professor d’anàlisi sensorial.

gastronòmica del
Peix Blau Ganxó. Fins al 17 de juny.
왘 Ganxotapes de primavera. Fins
al 20 de maig.

왘 Jornades gastronòmiques De
la Barca a la Taula. Fins al 31 de
maig.

Jornades

왘 20.00.

왘 Campanya

Sala Brossa-Frègoli del
Museu del Joguet de Catalunya.
Presentació de la col·lecció Figuras antiguas de juguete fabricadas en España.

gastronòmica Menú
de la Gamba. Restaurants participants a Palamós: Bell Port, Hotel Àncora, Hotel Trias, L’Ona,
mar bonic, Maria de Cadaqués,
Mas dels Arcs i L’Arcada. A Sant
Antoni de Calonge: costa Brava,
Guillermu, Refugi de Pescadors i
Simón. A Vall-Llobrega: Can Sidro. Fins al 15 de juliol.

SANTA CRISTINA D’ARO

tronòmica als restaurants: Aiguamarina (Hotelo Planamar),
Arròs i Peix BB Grill, Can Bilbo,
Can Cargol, Can Poldo (Hotel
Costa Brava), Casa Viart, Catalina, Channel, DGust, El Foc, El
Racó de l’Epi, La Dolce Vita,
M&B, Pizzeria La Riera, Sa Cova
(Hotel NM Suites) i Toc de Sol.
Fins al 3 de juny.

Sala d’actes de l’EMD.
Martí Gironell presentarà el seu
llibre La força d’un destí.

OLOT
왘 11.00.

Can Trincheria. Presentació dels llibres Els aeròdroms
republicans de Girona, 19361939 i Cisquet, un maqui olotí.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
왘 19.00.

Casa Irla. Presentació
del llibre El tsunami. Com i per
què el sistema de partits català
ha esdevingut irreconeixible, de
Joan B. Culla.

Donació de sang
GIRONA
왘 10.00

a 14.00. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.

SALT
왘 10.00

a 14.00 i de 16.00 a
20.00. Bus. Consell Esportiu Gironès.

SANT JOAN DE LES
ABADESSES
왘 10.00

a 14.00 i de 16.30 a
20.30. Edifici Mestre Andreu.
Donació de sang.

Solidaritat
BEGUR
왘 Durant

el dia. Supermercats
Jodofi, Spart i Ajuntament. Recollida d’aliments i roba a favor
dels refugiats d’Atenes i Lesvos.
Fins al 8 de juny.

LLERS
왘 20.00.

Plaça Ajuntament Vell.
Sopar concert solidari amb les
actuacions de Cave Cattus i Ca
Vell. En suport als familiars de
Dolors Bassa.

ROSES
왘 20.00.

Teatre Municipal. Gala
benèfica a càrrec del Centre

EL PUNT AVUI
CONGRÉS DE CONSERVACIÓ DE LLACUNES, A TORROELLA

Més de setanta científics i gestors provinents de quinze països participen des
d'ahir a Torroella de Montgrí en el vuitè congrés de la Xarxa Europea per a la
Conservació de Llacunes (European Pond Conservation Network Workshop).
Aquest congrés, que té lloc al Museu de la Mediterrània, és una de les principals
trobades europees de científics i gestors relacionats amb aquest tipus
d'ecosistemes. L'alcalde, Josep Maria Rufí, va destacar ahir al matí durant la
inauguració del congrés la importància que representa per a Torroella i l'Estartit
acollirlo, especialment arran de l'intens treball que s'ha fet al municipi pel
guardonat projecte Life Pletera.
Àmbits de treball
La trobada està organitzada pel grup de recerca en ecologia aquàtica continental
de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (UdG) amb el suport
del Museu de la Mediterrània i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Al llarg del
congrés, que s'acabarà divendres, es presentaran 58 comunicacions, que
s'estructuraran en diferents àmbits al voltant del funcionament i els serveis
ecosistèmics, incloenthi metacomunitats, biodiversitat, balanç de carboni, gestió
i restauració i canvi global, entre d'altres.
El dijous s'incorporà el cinquè seminari Recerca i Territori, de la Càtedra
d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, que aquest any es dedica a la gestió i la
restauració de llacunes costaneres i al projecte Life Pletera. A més, durant el
seminari es presentarà el desè volum de la col·lecció Recerca i Territori, titulat
Gestió i restauració de llacunes costaneres mediterrànies a Europa. El seminari es
tancarà amb una conferència de l'arquitecte Ricard Pié, redactor de la revisió del
pla general d'ordenació urbana de Torroella de Montgrí, en el qual es va
requalificar l'espai de la Pletera per tal de permetre la seva desurbanització i
restauració. Aquest seminari és obert a tothom, és gratuït, no cal inscripció i es
farà en castellà. Tant el congrés com el seminari s'han adherit a la Setmana Verda
Europea.

CATALONIA TODAY
CONGRÉS DE CONSERVACIÓ DE LLACUNES, A TORROELLA

Més de setanta científics i gestors provinents de quinze països participen des
d'ahir a Torroella de Montgrí en el vuitè congrés de la Xarxa Europea per a la
Conservació de Llacunes (European Pond Conservation Network Workshop).
Aquest congrés, que té lloc al Museu de la Mediterrània, és una de les principals
trobades europees de científics i gestors relacionats amb aquest tipus
d'ecosistemes. L'alcalde, Josep Maria Rufí, va destacar ahir al matí durant la
inauguració del congrés la importància que representa per a Torroella i l'Estartit
acollirlo, especialment arran de l'intens treball que s'ha fet al municipi pel
guardonat projecte Life Pletera.
Àmbits de treball
La trobada està organitzada pel grup de recerca en ecologia aquàtica continental
de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (UdG) amb el suport
del Museu de la Mediterrània i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Al llarg del
congrés, que s'acabarà divendres, es presentaran 58 comunicacions, que
s'estructuraran en diferents àmbits al voltant del funcionament i els serveis
ecosistèmics, incloenthi metacomunitats, biodiversitat, balanç de carboni, gestió
i restauració i canvi global, entre d'altres.
El dijous s'incorporà el cinquè seminari Recerca i Territori, de la Càtedra
d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, que aquest any es dedica a la gestió i la
restauració de llacunes costaneres i al projecte Life Pletera. A més, durant el
seminari es presentarà el desè volum de la col·lecció Recerca i Territori, titulat
Gestió i restauració de llacunes costaneres mediterrànies a Europa. El seminari es
tancarà amb una conferència de l'arquitecte Ricard Pié, redactor de la revisió del
pla general d'ordenació urbana de Torroella de Montgrí, en el qual es va
requalificar l'espai de la Pletera per tal de permetre la seva desurbanització i
restauració. Aquest seminari és obert a tothom, és gratuït, no cal inscripció i es
farà en castellà. Tant el congrés com el seminari s'han adherit a la Setmana Verda
Europea.
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Sant Antoni ultima la
remodelació del passeig
a S’han iniciat les obres de la que serà la nova plaça des Monestrí, que tindrà
un amfiteatre a Queda pendent que Costes de l’Estat faci els nous espigons
Joan Trillas

L’alcalde de Forallac, Josep Sala, i el coordinador de la
cuita, Josep Matés, ahir al forn de calç ■ J.T.

SANT ANTONI DE CALONGE

L’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni ha iniciat la
primera fase de les obres
de la nova placeta des Monestrí, al passeig de Sant
Antoni. Un projecte important que, segons l’alcalde, Jordi Soler, a la pràctica representarà l’acabament de la gran reforma
del passeig marítim.
S’actua en un espai de
prop de 5.000 metres quadrats situat entre el carrer
Aubi i la desembocadura
de la riera, on fins ara hi
havia un aparcament, un
baret i una zona de pas de
fusta. L’actuació costa
prop de 214.949 euros.
Amb la creació d’aquest
nou espai, que inclou la
construcció d’un amfiteatre que dissimularà el collector, el passeig de Sant
Antoni, que té una estructura allargada i estreta,
disposarà d’un nou espai
per fer-hi activitats.
L’alcalde, Jordi Soler,
explica que s’ha buscat
una fórmula conjuntament amb l’adjudicatari
perquè aquestes obres
“tinguin el mínim impacte

Recuperen un
forn de calç a
Forallac
Les obres del futur amfiteatre de la nova placeta des Monestrí ■ JOAN TRILLAS

La frase

Els espigons, el tema pendent

“Un cop acabada
aquesta obra s’haurà
culminat la gran
reforma del passeig
de Sant Antoni”

La gran remodelació del passeig de Sant Antoni de Calonge encara té, però, una assignatura pendent: la construcció dels dics que han d’estabilitzar la sorra de la platja i, a
la vegada, minimitzar els
efectes dels grans temporals,
principalment a la part central del passeig. Aquesta és
una actuació que depèn de
Costes de l’Estat. A principis
de maig, el Ministeri de Medi
Ambient va desencallar finalment, després de sis anys,
aquest projecte de consolida-

—————————————————————————————————

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

Jordi Soler
ALCALDE DE CALONGE I SANT ANTONI

en la temporada turística”, i per això una part
s’executarà abans de l’estiu i l’acabament final tindrà lloc un cop passada la
temporada turística, amb
l’objectiu de minimitzar
els efectes dels treballs. ■

ció i manteniment de la platja. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Ingemed,
amb un termini màxim de sis
mesos, i la previsió és que
s’executi entre el 2019 i el
2020. El projecte implicarà
eliminar un dels espigons de
la platja des Monestrí per
aprofitar el material per allargar el que hi ha al costat, que
es reforçarà amb una part
submergida i acabarà en forma d’angle. Pel que fa a l’espigó del final, també es reforçarà i acabarà en forma d’angle.

a Diumenge es farà

una cuita, amb la qual
culminaran els treballs,
començats el 2017
Joan Trillas
FORALLAC

L’Ajuntament de Forallac
acabarà la recuperació de
l’emblemàtic forn gran
d’en Torró de Fonteta, declarat bé cultural d’interès
nacional (BCIN) el 2011,
amb un gran cuita de calç,
el 29 de maig. Es tancarà
així un procés que es va engegar el febrer de 2017
amb el començament de
les tasques de condicionament del forn i els preparatius previs per a la cuita,

que han estat molt laboriosos tècnicament. Es
preveu coure al voltant de
70 tones de pedra calcària
El primer pas va consistir en la neteja i el desbrossament del forn, actuació
que es va desenvolupar els
mesos de febrer i març del
2017. Es va fer una tala selectiva de les plantes que
més afectaven l’entorn del
forn i es va netejar la feixa
del costat per poder-hi posar les feixines que caldran per fer la cuita.
Amb aquesta iniciativa
es vol homenatjar i recordar la importància que va
tenir l’activitat en la configuració social i econòmica
del municipi fins a mitjan
segle XX. ■

Congrés de conservació
de llacunes, a Torroella
a És d’abast europeu i

una setantena de
científics hi presentaran
58 comunicacions
Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

Més de setanta científics i
gestors provinents de quinze països participen des
d’ahir a Torroella de Montgrí en el vuitè congrés de la
Xarxa Europea per a la
Conservació de Llacunes
(European Pond Conservation Network Workshop).
Aquest congrés, que té
lloc al Museu de la Mediterrània, és una de les principals trobades europees de
científics i gestors relacio-

nats amb aquest tipus
d’ecosistemes. L’alcalde,
Josep Maria Rufí, va destacar ahir al matí durant la inauguració del congrés la
importància que representa per a Torroella i l’Estartit
acollir-lo, especialment arran de l’intens treball que
s’ha fet al municipi pel
guardonat projecte Life
Pletera.
Àmbits de treball
La trobada està organitzada pel grup de recerca en
ecologia aquàtica continental de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (UdG)
amb el suport del Museu
de la Mediterrània i l’Ajuntament de Torroella de

Montgrí. Al llarg del congrés, que s’acabarà divendres, es presentaran 58
comunicacions, que s’estructuraran en diferents
àmbits al voltant del funcionament i els serveis
ecosistèmics, incloent-hi
metacomunitats, biodiversitat, balanç de carboni, gestió i restauració i
canvi global, entre d’altres.
El dijous s’incorporà el
cinquè seminari Recerca i
Territori, de la Càtedra
d’Ecosistemes
Litorals
Mediterranis, que aquest
any es dedica a la gestió i la
restauració de llacunes
costaneres i al projecte Life Pletera. A més, durant
el seminari es presentarà

L’alcalde, Josep Maria Rufí, ahir durant la seva intervenció en la inauguració ■ J.TRILLAS

el desè volum de la col·lecció Recerca i Territori, titulat Gestió i restauració
de llacunes costaneres
mediterrànies a Europa.
El seminari es tancarà amb
una conferència de l’arqui-

tecte Ricard Pié, redactor
de la revisió del pla general
d’ordenació urbana de Torroella de Montgrí, en el qual
es va requalificar l’espai de
la Pletera per tal de permetre la seva desurbanització

i restauració. Aquest seminari és obert a tothom, és
gratuït, no cal inscripció i es
farà en castellà. Tant el congrés com el seminari s’han
adherit a la Setmana Verda
Europea. ■

COSTABRAVA DIGITAL
TORROELLA ACULL EL 8È CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE LLACUNES

Una setantena d'experts de 14 països d'arreu d'Europa estan reunits fins aquest
dissabte a Torroella per debatre sobre el futur de les basses, llacunes i aiguamolls
del planeta. Es tracta d'una de les principals trobades europees de científics i
gestors relacionats amb aquest tipus d'ecosistemes. Durant els 5 dies que
s'allarga aquest congrés de la Xarxa Europea per la Conservació de Llacunes els
investigadors intercanvien experiències sobre el funcionament i els serveis
ecosistèmics.
El congrés dijous s'incorporarà en el 5è Seminari de Recerca i Territori de la
Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis que aquest any es dedica a la gestió i
restauració de llacunes costaneres i en concret al projecte Life Pletera. Un
projecte que en aquests moments està a punt de completarse i que a nivell
ecològic està totalment recuperat. Tant el congrés com el seminari estan adherits
a l'European Green Week.

ACCIÓ ECOLOGISTAAGRO
RECUPEREM LA PUNTA, DESURBANITZEM LA ZAL!

És possible recuperar un espai natural i el seu paisatge una vegada ha sigut
urbanitzat? I és viable actualment un nou model de desenvolupament territorial
més respectuós amb l'entorn i els seus habitants? Estes dues qüestions van ser
el punt de partida de les jornades de reflexió "Hi ha alternatives: Desurbanització
i restauració del paisatge per un nou model territorial". I la resposta a estes dues
preguntes és sí, tal i com van exposar Àgata Colomer, geògrafa i directora del
projecte LIFE "Desurbanització i Restauració de la Pletera", i Martí Franch,
arquitecte del paisatge, enginyer agrícola i impulsor de la restauració del paratge
TudelaCulip al Parc Natural de Creus.
Estos dos experts, convidats per la plataforma "Horta és Futur, No a la ZAL",
entitat en la qual participa Acció EcologistaAgró, van oferir una conferència a
València el passat dimecres, 16 de maig. Concretament a l'IVAMlab, on van
explicar al nombrós públic congregat estos dos exemples de desurbanització i
recuperació del paisatge, desenvolupats a la província catalana de Girona. L'acte
va comptar també amb la participació de l'històric arquitecte valencià Carles Dolç
(El Saler per al Poble), que va ser l'encarregat de moderar les ponències i de
presentar la batalla ciutadana que actualment lliurem des de la campanya "Aturem
la ZAL, Recuperem la Punta".
Precisament, la segona cita d'estes jornades va ser un taller teoricopràctic amb
Àgata Colomer i Martí Franch per a aplicar els seus coneixements sobre
desurbanització i recuperació del paisatge al cas concret de la ZAL (Zona
d'Actuació Logística) del Port de València i l'Horta de La Punta. La cita, celebrada
el dijous 17 de maig, va ser a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València (UPV) i va comptar també amb la intervenció de
persones locals coneixedores del territori de La Punta i de companyes i companys
de la plataforma "Horta és Futur, No a la ZAL".
El resultat final de les jornades va ser molt enriquidor i ens va servir per a
repensar col·lectivament La Punta des de l'estratègia de la desurbanització i la
restauració del paisatge. I, així, imaginar entre totes i tots com volem recuperar
esta Horta periurbana de València, històric connector ecològic entre el Riu Túria,
el Parc Natural de l'Albufera i els poblats marítims del Cap i Casal. Front a
l'urbanisme hegemònic i destructor que continua patint l'Horta, recuperem La
Punta!!! Desurbanitzem la ZAL!!! Horta és futur!!!
Debats sobre el territori en juny En el marc de la campanya "Aturem la ZAL,
Recuperem la Punta", la plataforma "Horta és Futur, No a la ZAL" organitza un
cicle de debats sobre el territori el pròxim mes de juny. Concretament els dimarts
5, 12 i 19 de juny. La cita, que serà a l'IVAM, comptarà amb la participació de
professionals que tractaran i debatran sobre les relacions entre la ciutat, l'Horta,
els espais naturals, les infraestructures i el Port de València.
Amb estos debats pretenen abordar la delicada i fràgil relació entre la ciutat i el
seu entorn. Especialment pel que respecta actuacions com la ZAL, que acaben
tiranitzant i hipotecant el futur del conjunt de la ciutadania en nom del
creixement econòmic, la pressió urbanística i l'obtenció ràpida de beneficis
especulatius. Front a estos imperatius del poder, nosaltres apostem per un
model territorial basat en el respecte a la natura i l'entorn i la consecució d'una
vida saludable, digna i solidària per a les persones.
Finalment, des de la plataforma "Horta és Futur, No a la ZAL" vos recordem que
encara està en marxa la campanya de visites a SENSEMURS, els murals en
defensa de La Punta. Les pròximes i últimes visites seran els dissabtes 26 de
maig i 2 de juny, a les 11:00 hores. Si encara no has pogut vore esta mostra
d'art urbà compromés amb el territori, vine i descobrix les creacions d'Aryz, Blu,
Borondo, Escif, Anaïs Florin, Hyuro, Liqen, Luzinterruptus, Daniel Muñoz SAN,
Sam3 i Elías Taño. T'esperem!!!
ENTRA EN ACCIÓ AMB AEAGRÓ

LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ
UN CORREDOR VERD DES DEL LLIT VELL DEL TÚRIA FINS AL SALER, L'ALTERNATIVA D'HORTA ÉS FUTUR A
LA ZAL DEL PORT

Íngrid Lafita / València
"No només hem d'oposarnos a la ZAL, també fem propostes". Aquesta és una
de les potes de la lluita de la plataforma Horta és futur, que aquest dijous va
presentar davant els mitjans de comunicació la seua alternativa a la construcció
de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) a la pedania de la Punta de València. La
seua proposta és "un model de ciutat que assegure la connexió de les dues
grans conquestes ciutadanes dels setanta, el llit vell del riu Túria i el Saler,
mitjançant un corredor verd i d'hortes".
Els diners no són una excusa per a Horta és futur. Asseguren que "en converses
amb representants de l'administració l'única raó que se'ns ha donat per a seguir
endavant amb la ZAL és que ja s'han invertit 150 milions d'euros". Però la
plataforma considera que acabarla i ferla operativa pot suposar uns 500 milions
més, mentre que "recuperar l'espai per a fer un corredor de connexió, hortes i
restaurar paisatgísticament la zona es podria fer per uns 30 milions d'euros". A
més, adverteixen que posar en marxa la ZAL pot hipotecar per sempre el futur
d'una ciutat, perquè impedeix que siga verda. "La ciutat val molt més",
remarquen.
Un nou model de ciutat
"Recuperar la Punta no és un caprici, perquè és un corredor d'importància
regional", va explicar Josep Gavaldà, un dels fundadors de Per l'Horta i membre
d'Horta és futur. "Cal pensar en verd, tindre en compte l'horta que envolta la
ciutat i que uneix el Parc Natural del Túria i el de l'Albufera", va afegir. Els valors
de l'horta no són pocs: sobirania alimentària per al veïnat, identitat pròpia i
serveis ambientals. Dins d'aquestos serveis ambientals hi trobem la mitigació dels
efectes climàtics, el drenatge natural de les aigües i la mitigació de les illes i les
onades de calor, entre d'altres. "Lluitar contra el canvi climàtic va més enllà de
conduir cotxes elèctrics", va remarcar Gavaldà.
Per això, la plataforma Horta és futur planteja un nou paradigma en la planificació
del territori. Un model de ciutat capaç de fer front als efectes del canvi climàtic
amb noves polítiques urbanístiques i territorials que protegisquen 'el verd' actual,
però que també desurbanitzen i reverdisquen espais. Es tractaria, doncs, de
posar per davant la infraestructura verda i no la infraestructura grisa. Gavaldà va
exposar que hi ha exemples propers de desurbanització a l'Estartit els
aiguamolls de la Pletera i al Cap de Creus el paratge del ClubMed. "Els
empresaris haurien d'anar pensant també en això, perquè ací també hi ha
negoci", va avisar Gavaldà. A més, també es va parlar del Saler, "on no sols
s'havia urbanitzat la zona, sinó que s'havien fet edificis i s'havia construït una
autovia". "Ara ningú dubta que en el seu moment es va prendre una decisió
valenta però magnífica per al futur d'aquesta ciutat", van afegir.
Animació amb l'escenari actual de la Punta, l'escenari amb la construcció de la ZAL
i la proposta del corredor verd. / HORTA ÉS FUTURUna infraestructura verda,
però, no s'ha d'entendre com zones verdes aïllades, sinó com tota una trama
connectada. En el cas dels parcs del Túria i l'Albufera, la ZAL impediria l'únic punt
possible de connexió. "Legalment, la ZAL s'ubica sobre un corredor verd
d'importància regional de 500 metres d'ample", va afirmar Gavaldà. Per això,
Horta és futur planteja que cal desurbanitzar la Punta, ja que "reparar
paisatgísticament no és posar plantetes, sinó restablir els fluxos naturals". En
aquesta alternativa no es plantegen la reversió dels terrenys als propietaris 
"molts d'ells ja no viuen, era gent gran", però sí que volen reservar sòl per a les
persones que desitgen tornar a treballar terres.
Cronologia d'una ZAL aturada pels tribunals
Gavaldà va reiterar que calen noves estratègies per a combatre el canvi climàtic,
"per això ens sorprén que les administracions seguisquen amb projectes de fa 20
anys", i es va mostrar un poc decebut amb 'el govern del canvi', perquè "governe
qui governe, governa el Port". Però, a més, va assegurar que el mateix Port ha
reconegut que aquesta zona logística no els resulta interessant, "perquè és
massa xicoteta", i per això busquen terrenys en llocs com Sagunt.
Pep Trasancos, activista de Per l'Horta i d'Horta és futur, va recordar que l'any
1997 es va signar un conveni entre la Generalitat, el Port i el Ministeri de Foment
amb tres objectius: la Marina, l'accés nord al port i la ZAL. Dos anys després va
arribar el Pla Especial de Desenvolupament de la ZAL, que va comportar una
expropiació "terriblement violenta" de les terres, l'enderrocament de cases i
l'expulsió del veïnat de la Punta l'any 2000. Aquestos veïns, però, van continuar
la lluita en l'àmbit jurídic fins al 2015.
Paral·lelament, en març de 2013 el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià va
anul·lar per segona vegada el pla especial per a posar en marxa la ZAL del Port
de València la primera va ser en 2009, per no incloure un informe de Costes. La
sentència del TSJ declarava 'nul radical' el pla i obligava a començar de zero, "com
si res s'haguera fet", va explicar Trasancos als mitjans. Aquest "començar de
zero" també implica començar com si la Punta no fóra sòl urbanitzable. En juny
de 2015, el Tribunal Suprem va confirmar la nul·litat del pla de la ZAL.
Tornant a la cronologia inicial, en desembre de 2014, quan el TSJ valencià ja havia
tombat el pla, Valencia Plataforma Intermodal y Logística societat administrada
pel Port, l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Foment en va presentar un
de nou. No obstant això, Trasancos va assegurar que el pla segueix sent quasi
igual a l'anterior, amb xicotetes modificacions, en lloc de ser un pla dissenyat ex
novo.
"El 'nou' pla especial és virtualment el mateix que l'anul·lat i pretén donar per bo
un informe abreujat de sostenibilitat ambiental, quan la sentència diu que s'ha de
fer tot de nou", denuncien des d'Horta és futur. Quan es va presentar aquesta
versió del pla és quan va nàixer aquesta plataforma on s'agrupen representants
de quaranta associacions veïnals ecologistes i en defensa del territori sota el lema
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'Aturem la ZAL, recuperem la Punta'. Trasancos explica que estan units per dos
motius: retornar al veïnat allò que se'ls va furtar de forma violenta i recuperar un
espai que és de vital importància per a tota la ciutat.
En cas que la Conselleria aprove el nou Pla Especial per a la ZAL, la plataforma
anirà als tribunals. / HORTA ÉS FUTURI si s'aprova?
La lluita de la plataforma s'estructura en tres potes. La primera és l'àmbit jurídic,
amb la presentació d'al·legacions al projecte de la ZAL. La segona, una campanya
de carrer per a popularitzar el projecte entre tota la ciutadania de València. Dins
d'aquesta campanya s'ha fet un cicle de cinema sobre el territori, així com una
acció amb muralistes. També hi ha previst un cicle de debats sobre el territori en
juny a l'IVAM i una gran marxa des d'edifici del Rellotge fins a la Punta el 23 de
juny. La tercera pota és la de fer propostes alternatives com la que van presentar
aquest dijous.
En cas que la Conselleria aprove el nou Pla Especial per a la ZAL, la plataforma
recorrerà contra aquest davant els tribunals. "Si s'aprova, anirem al contenciós",
asseguren, i sentencien que "és millor des de tots els punts de vista repensar el
projecte i reubicarlo en un altre lloc".

RÀDIO CAPITAL
LA JORNADA RECERCA I TERRITORI DE TORROELLA TANCA AMB EL RECORD DE LA DESURBANITZACIÓ DE
LA PLETERA

La cinquena edició de la Jornada Recerca i Territori de Torroella de Montgrí va
tancar amb la ponència del catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Ricard Pié. L'urbanista va parlar sobre la desurbanització de la Pletera,
a l'Estartit, un fet que va ser de vital importància per a ell. En aquest sentit, Pié
va ser responsable de l'equip que es va encarregar de redactar la modificació de
la qualificació del sòl d'aquesta zona al Pla General d'Ordenació Urbana de
Torroella de Montgrí, l'any 2002. La classificació va passar de ser de sòl
urbanitzat a sistema litoral i no urbanitzable. A la ponència, va fer esment de
l'aposta que cal fer per la sostenibilitat i protecció del territori, reivindicant com a
exemple paradigmàtic la restauració de la Pletera.
Altres detalls de la jornada
La V Jornada Recerca i Territori l'organitza la Càtedra d'Ecosistemes Literals
Mediterranis, i s'ha dut a terme entre el 21 i 25 de maig al Museu de la
Mediterrània. Aquesta jornada s'engloba dins del 8è Taller de la Xarxa Europea
per a la Conservació de Llacunes.

UNIVERSITAT DE GIRONA
INTERNATIONAL EXPERTS HAVE DEBATED ABOUT THE CHALLENGES OF POND CONSERVATION IN
TORROELLA DE MONTGRÍ

The 8th congress of the European Pond Conservation Network Workshop has
gathered over 70 scientists, managers and environmentalists from worldwide
Ponds have been altered by human activities over hundreds of years threatening
their conservation values and ecosystem services. Within this context, the aim of
the European Pond Conservation Network Workshop (EPCN) is to increase the
knowledge of ecological functioning and their biodiversity, promoting awareness
and understanding towards the conservation of pond ecosystems.
During the 8th EPCN congress, over 70 experts from 15 countries have given
more than 50 cutting edge presentations addressing crucial topics, such as
metacommunity theory, biodiversity, carbon fluxes and management and
restoration experiences and techniques, in order to improve our knowledge
about ponds' functioning and contribute to successful restoration and
conservation projects. Furthermore, the congress has also offered an excellent
context to endorse and strength relationships between scientists, managers and
environmentalists.
In addition, the congress has been followed by the seminar on Life Pletera
project, including a session about management and restoration of coastal
lagoons.
We acknowledge all the people who have contributed to the success of the 8th
EPCN and encourage everybody to become part of this community and work
together to preserve our natural heritage.
The 8th EPCN congress has been organized by the Research Group on Ecology
of Inland Waters (GRECO, Institute of Aquatic Ecology, University of Girona) with
the support of the Museum of the Mediterranean and the town council of
Torroella de Montgrí. It has been held at the Museum of the Mediterranean
(Torroella de Montgrí, Girona, Spain).
Both the congress and the seminar were adhered to the European Green Week
and the Catalan Setmana de la Natura.

