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Instagram ES

RÀDIO CAPITAL
SABÍEU QUE TENIM TRES AMBIENTS AL PARC?

https://www.radiocapital.cat/wp
content/uploads/2018/06/ELPARCALARADIO_01.mp3
Quan a l'any 2010 es va crear la figura del Parc Natural, es va fer amb l'objectiu
principal d'unificar la normativa de protecció dels tres espais de MUNTANYA
PLANA  MAR, que conformen el parc natural i que per si sols ja son de gran
interès: el Massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
La paraula MOSAIC es la que millor defineix al conjunt d'ambients que conformen
el Parc Natural. Per això s'ha afirmat que "El Montgrí, les illes Medes i els
aiguamolls del baix Ter es un mosaic excepcional de paisatges i ecosistemes
terrestres, litorals i marins."
Hi destaquen:El massís del Montgrí, es una raresa geològica en mig de les dues
planes de l'alt i baix Empordà i que mostra una silueta d'un bisbe estirat. Està ple
d'esquerdes, forats i coves. Al Montgrí hi viu Fauna i flora de gran interès com el
duc, l'àliga cuabarrada i mirant cap a mar, el corb marí emplomallat
Les illes Medesamb els seus prats submergits de posidònia, els sues boscos
animals de gorgònies i els seus peixos grans i abundants
Les platgesamb els sistemes de dunes litorals ben preservats, les parelles de
corriol camanegre i la restauració de la Pletera.
Els aiguamolls i maresmesoriginats per el Ter i el Daró amb les tortugues
d'estany, el fartet i el corriol. Però també els arrossars que son visitats per molts
ocells cada any.
La Plana agrícolaamb el Ter com a eix vertebrador que dona lloc a un mosaic de
regadiu i secà, amb masos fortificats
Aquests tres ambients de MUNTANYAPLANAi MAR contenen uns espais que
estan especialment regulats per tal de protegirlos, ja que son de gran
importància i interès.
Al mar tenim les illes Medes que donen tres figures de protecció: la reserva
natural parcial marina de les illes Medes, la seva zona perifèrica i la part emergida
de les illes Medes, que es declara reserva natural Integral.
A terra, tenim una figura de proteccióal Baix Ter: la reserva natural parcial dels
Aiguamolls del baix Ter. Aquesta comprèn les llacunes i els aiguamolls del Ter vell,
de la Pletera, de la bassa de Fra Ramon i de les basses d'en Coll i els seus
sistemes litorals associats.
Us animeu a conèixer i gaudir d'aquestes joies que tenim a casa nostre?

RTVE
VIDA VERDA  SALUT I NATURA + ADÉU AL COTXE + LIFE PLETERA

D'aquí a molt poc a l'Hospital de Sant Pau ja funcionarà l'Edifici Kalida, un
projecte del Centre Maggie per acollir persones amb càncer que es recuperaran
amb els beneficis...
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EL BAIX EMPORDÀ
Platja d’Aro
convoca el setè
Premi Jordi
Comas de
Recerca Local

CORREU ELECTRÒNIC

baixemporda@ddg.cat

Tramiten el projecte per millorar
la xarxa de reg del Molí de Pals
El projecte puja 8,3

milions d’euros, però la
comunitat de regants
no disposa del
finançament

DdG PLATJA D’ARO

■ L’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, mitjançant la Biblioteca
Mercè Rodoreda, convoca el setè
Premi Jordi Comas de Recerca Local, dotat amb . euros, per al
millor projecte inèdit d’investigació que pugui esdevenir, posteriorment, un treball de recerca sobre Castell-Platja d’Aro i s’Agaró
en qualsevol àmbit (geografia,
història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, biografies,
folklore...). La convocatòria ja és
oficial i les propostes es poden
lliurar fins al  d’octubre de 
a la biblioteca. El veredicte es farà
públic la segona quinzena de desembre i el treball final cal lliurarlo abans no acabi l’any .
Alhora es manté la possibilitat
que els treballs no premiats puguin ser valorats automàticament
en les futures edicions de la convocatòria si els autors ho autoritzen, generant-se així una borsa de
projectes per reduir la possibilitat
que es declari desert el guardó,
com va passar l’any .
La concessió de la beca s’efectua en dos moments: lliurament
del premi (. euros) i un cop
presentat el treball final i obtingui
el vistiplau del jurat (. euros).
No s’admeten obres que hagin obtingut altres beques per a la realització del mateix treball de recerca,
ha informat l’Ajuntament.

Imatge d’arxiu d’arrossars, un
dels conreus de la Comunitat de
Regants del Rec del Molí de Pals.
MARC MARTÍ

CARLES TORRAMADÉ GIRONA

■ La Generalitat de Catalunya té a
informació pública fins el proper
 de juliol el projecte de condicionament i millora de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals,
una intervenció que ha de millorar
l’eficiència en el reg i la gestió de
l’aigua per al regadiu d’aquest sector, ha explicat el president de la
comunitat de regants del Rec del
Molí de Pals, Albert Grassot.
Aquest projecte és una continuació del que es va començar a executar l’any  per millorar les
xarxes de regadius tant d’aquesta
comunitat de regants com la de la
presa de Colomers. La primera actuació va consistir en la instal·lació
d’una tuberia paral·lela al rec his-

tòric, que és l’artèria principal
d’arribada de l’aigua pel regadiu al
marge dret del Ter. Ara, aquesta segona fase que està en tramitació
consisteix en canalitzar l’aigua de
reg des de l’artèria principal fins a
la parcel·la del regant, on s’hi deixarà una boca. La comunitat de regants està integrada per  comuners i la terra de conreu ocupa una
extensió de . hectàrees.
El cost d’aquesta segona fase és
de , milions d’euros, però el president de la comunitat de regants
del Rec del Molí de Pals ha manifestat que no disposen del finançament, de manera que la seva
execució és a llarg termini. En
aquest sentit, ha confirmat que
aquesta obra de construcció de la

xarxa de regadiu secundària
s’haurà de dur a terme per fases –
en la construcció de la tuberia
principal, van comptar amb el suport econòmic de la Generalitat i
del govern de Madrid–.
Albert Grassot ha explicat que la
major part de la xarxa secundària
de regadiu és de terra, de manera
que aquest projecte futur ha
d’aportar les mateixes millores en
la gestió i eficiència de l’aigua que
amb l’artèria principal: evitar pèrdues i entrebancs en el camí de l’aigua –«un rec ha de ser una autopista»– i regular-la, tancant-la i
obrint-la quan sigui necessari.
D’aquesta manera, també tindran
garantida l’arribada de l’aigua,
cosa que en algun sector estava en

risc ja fa anys, on ja es va construir
aquesta xarxa secundària.
El projecte, però, no és ben vist
per l’entitat Gent del Ter, que ja ha
entregat al Departament d’Agricultura al·legacions a la totalitat
del que es vol fer. Gent del Ter argumenta que aquest projecte afavoreix un «model caduc» d’agroindústria quan s’ha d’anar cap a una
agricultura sostenible; que es desconeix l’afectació que tindrà en espècies protegides com el peix espinós, el turó i la llúdriga; que es
destruirà «del tot un curs d’aigua i
el seu hàbitat»; que per un costat
s’inverteix en protegir la Pletera,
però per l’altre «es destrueix un
medi ja consolidat i dels més rics
en biodiversitat».

L’Ajuntament de Palamós instal·la
quatre línies de vida a les platges
Imatge d’una de les línies de vida
palamosina. DdG

DdG PALAMÓS

■ L’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palamós ha posat
en servei aquesta setmana quatre
noves línies de vida repartides entre la platja Gran i La Fosca per facilitar l’entrada i sortida de l’aigua
a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Aquest sistema s’ha
instal·lat en tres punts de la platja
Gran de Palamós, cadascun d’ells

situat al costat de les passeres de
la platja, i un a la platja de La Fosca, a la zona sud.
La línia de vida és un sistema
que consisteix en una corda fixa i
ancorada a la sorra de la platja i
que entra dins l’aigua i queda surant. D’aquesta manera, les persones amb mobilitat reduïda o limitada tenen més facilitat per entrar i sortir de l’aigua amb segure-

tat. Les quatre noves línies de vida
se sumen al servei assistit de socorrisme que posa cada any a disposició l’Ajuntament de Palamós
a la platja Gran o la possibilitat
d’utilitzar de manera gratuïta croses aquàtiques i cadires amfíbies
que permeten un accés còmode a
l’aigua a les persones amb problemes de mobilitat. Les platges de
Palamós també disposen dels serveis bàsics com les dutxes i papereres, així com les passeres o les
rampes d’accés per a minusvàlids.
Amb la instal·lació d’aquests
nous sistemes d’accessibilitat a les
platges del municipi, l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palamós continua treballant per
adequar i millorar l’àmbit litoral
de la vila, fent-lo accessible per a
tothom.

Les dues pistes de pàdel del Complex Esportiu Municipal. DdG

Palafrugell enllesteix les pistes
de pàdel amb l’enllumenat
DdG PALAFRUGELL

■ L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell (IMEP) ha
completat la instal·lació de l’enllumenat de les dues pistes del pàdel, situades al Complex Esportiu
Municipal de Palafrugell. L’objectiu cabdal de la instal·lació és proveir de massa social la popularment anomenada Piscina Muni-

cipal, atraient nou públic i també
convertint-se, mica en mica, en
un punt referent de turisme esportiu. El regidor d’Esports, Pau
Lladó, ha manifestat que «un cop
finalitzada la instal·lació del pàdel, en un futur immediat, es començarà a treballar en pensar
com dinamitzar l’espai de gespa
pròpia del camp annex».

DIARI DE GIRONA
TRAMITEN EL PROJECTE PER MILLORAR LA XARXA DE REG DEL MOLÍ DE PALS

La Generalitat de Catalunya té a informació pública fins el proper 13 de juliol el
projecte de condicionament i millora de la xarxa de distribució del reg del Molí de
Pals, una intervenció que ha de millorar l'eficiència en el reg i la gestió de l'aigua
per al regadiu d'aquest sector, ha explicat el president de la comunitat de regants
del Rec del Molí de Pals, Albert Grassot. Aquest projecte és una continuació del
que es va començar a executar l'any 2009 per millorar les xarxes de regadius
tant d'aquesta comunitat de regants com la de la presa de Colomers. La primera
actuació va consistir en la instal·lació d'una tuberia paral·lela al rec històric, que és
l'artèria principal d'arribada de l'aigua pel regadiu al marge dret del Ter. Ara,
aquesta segona fase que està en tramitació consisteix en canalitzar l'aigua de reg
des de l'artèria principal fins a la parcel·la del regant, on s'hi deixarà una boca. La
comunitat de regants està integrada per 800 comuners i la terra de conreu ocupa
una extensió de 2.965 hectàrees.
El cost d'aquesta segona fase és de 8,3 milions d'euros, però el president de la
comunitat de regants del Rec del Molí de Pals ha manifestat que no disposen del
finançament, de manera que la seva execució és a llarg termini. En aquest sentit,
ha confirmat que aquesta obra de construcció de la xarxa de regadiu secundària
s'haurà de dur a terme per fases en la construcció de la tuberia principal, van
comptar amb el suport econòmic de la Generalitat i del govern de Madrid.
Albert Grassot ha explicat que la major part de la xarxa secundària de regadiu és
de terra, de manera que aquest projecte futur ha d'aportar les mateixes millores
en la gestió i eficiència de l'aigua que amb l'artèria principal: evitar pèrdues i
entrebancs en el camí de l'aigua «un rec ha de ser una autopista» i regularla,
tancantla i obrintla quan sigui necessari. D'aquesta manera, també tindran
garantida l'arribada de l'aigua, cosa que en algun sector estava en risc ja fa anys,
on ja es va construir aquesta xarxa secundària.
El projecte, però, no és ben vist per l'entitat Gent del Ter, que ja ha entregat al
Departament d'Agricultura al·legacions a la totalitat del que es vol fer. Gent del
Ter argumenta que aquest projecte afavoreix un «model caduc» d'agroindústria
quan s'ha d'anar cap a una agricultura sostenible; que es desconeix l'afectació
que tindrà en espècies protegides com el peix espinós, el turó i la llúdriga; que es
destruirà «del tot un curs d'aigua i el seu hàbitat»; que per un costat s'inverteix
en protegir la Pletera, però per l'altre «es destrueix un medi ja consolidat i dels
més rics en biodiversitat».

INSTAGRAM ES
DISSABTE DE PLATJA I PADDLE SURFING AL PARC NATURAL DEL MONTGRÍ, ILLES MEDES I BAIX TER LA
PLETERA, ESTARTIT @VISITESTARTIT #RESPECTNATURE #PARCNATURAL #SUMMER #BEACH #SUN
#MEDITERRANEAMENTE #PADDLESURF #SUP #STANDUPPADDLE #LEARNPADDLESURF #FANA

eoliskite: Dissabte de platja i PADDLE SURFING al Parc Natural del Montgrí, Illes
Medes i Baix Ter La Pletera, Estartit @visitestartit #respectnature
#parcnatural #summer #beach #sun #mediterraneamente #paddlesurf #sup
#standuppaddle #learnpaddlesurf #fanatic #illesmedes #lapletera #estartit
#costabrava #emporda #girona #visitestartit #visitcostabrava #eoliskite
#eoliskiteschool

