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La Selva
TORDERA

EXCURSIONISME

Destrueixen el canyissar de l’estany de Can
Torrent, on es refugien amfibis i hivernen aus

La Xino-Xano de
Lloret de Mar
celebra diumenge
la Marxa de les
Ermites

 Grups ecologistes i el PSC denuncien que el propietari va llaurar aquest espai protegit
 L’Ajuntament es reunirà amb els amos de solars per informar-los de males pràctiques

DDEG

ABANS. Aspecte de l’àrea destruïda mesos abans que es llaurés.
E.Batlle, Tordera.

Diferents grups ecologistes de
l’àrea de la Tordera i el grup municipal del PSC denuncien que
s’ha destruït el canyissar de l’estany de Can Torrent, que es troba situat al pla de Sant Esteve i
que ocupava uns 5.600 metres
quadrats i estava envoltat d’un
canal d’aigua, un bosc de ribera
i un camp de conreu. El cas és
que en un dels camps de conreu
que es troba a tocar de l’estany
de Can Torrent s’ha tallat el canyís, ja que s’ha llaurat la zona
on es trobava i per tant, se n’ha
destrossat gran part.
Aquest espai, de tota manera,
no es troba en zona inclosa en el
Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) però sí és una zona protegida pel Pla general d’ordenació urbana municipal (POUM)
com a àrea d’interès natural específic. I, en conseqüència, després de les denúncies, tal i com
va explicar el regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament de

Tordera, Carles Aulet (CiU), ja
«s’ha parlat amb el propietari i
avisat que no llauri ni toqui res
d’aquella zona per tal que el canyissar torni a brotar». De fet,
segons Aulet «no va haver-hi cap
mala intenció per part del pagès
i no va tenir en compte que fos un
refugi d’espècies».
En concret, és un espai important per a l’hivernació i nidificació d’aus i, de fet, durant els
darrers dos hiverns, el Grup

El pagès deixa
de treballar a la
zona i permetrà
rebrotar el canyís


Tordera buscarà
el suport de la
Fundació Territori
i Paisatge


DdeG,Lloret de Mar.

La penya Xini-Xano de Lloret
de Mar celebra aquest diumenge la XXVII Marxa Popular de les Ermites. Un activitat de les més antigues d’aquesta entitat lloretenca i que
se celebra cada últim diumenge de març i recorre totes les ermites del municipi
en un trajecte d’aproximadament 18 quilòmetres.
La marxa comença a les 8
del matí amb sortida i arribada a la plaça de la vila i permet
disfrutar del municipi caminant per per Sant Quirze, les
Alegries, l’Àngel, Sant Pere
del Bosc, els Tres Turons,
Santa Cristina i Fenals per
acabar de nou a Lloret de
Mar, on els espera després
d’unes quatre hores de marxa un esmorzar ser vit pels
membres del Xino-Xano a la
platja gran de Lloret, un diploma i una samarreta.
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DESPRÉS. L’àrea en l’estat actual després que es tallés el canyissar.

d’anellament PARUS ha estat realitzant jornades d’anellament
científic en aquest canyissar. I
per altra banda, és també un lloc
de refugi i reproducció per a
moltes espècies d’amfibis, com
ara de reinetes. A part de la fauna, la seva vegetació és la típica
de la regió, amb el canyís com a
espècie protagonista.
Parlar del que és una mala pràctica

Tordera és un municipi que
té gairebé la meitat del seu territori protegit pel seu interès
natural del riu Tordera o per les
zones humides, ja sigui a través
del PEIN o a través del POUM.
Per aquest motiu i després de
les contínues denúncies de
grups ecologistes sobre infraccions en terrenys protegits, l’Ajuntament emprendrà de cara a
la propera setmana reunions
amb propietaris d’aquest tipus
de terrenys. Per Aulet, «el que
ha passat i està passant és per
manca d’informació i potser,

quan vam marcar les zones protegides, no vam acabar de fer bé
la feina». Per aquest motiu, tot i
que els terrenys són de propietat privada, el consistori preveu
que els pagesos i propietaris
dels solars entenguin què poden
fer i què no, en aquesta zona.

La previsió, uns 2.000 participants

Aquest any, el Xino-Xano
espera entre mil i dues-mil
persones, tot i que els moments més àlgids, aquesta
prova ha arribat a tenir 3.600
participants, però consideren
que un bon nombre està «entre mil i dues mil persones; la
capacitat que tenim d’organització és fantàstica, perquè
amb aquesta quantitat la gent
no fa cua», va explicar a l’emissora Nova Ràdio Lloret,
Carles Carbonell, membre de
l’organització.
Juntament amb la Mar xa
de les Platges, la de les Ermites és una de les activitats que
organitza el Xino-Xano amb
més ressò a Catalunya.

Ajuts de Fundació Territori i Paisatge

Des de la regidoria de Medi
Ambient, a més, ja s’ha començat a posar-se en contacte amb
la Fundació Territori i Paisatge
de Caixa Catalunya per tal que
en una primera instància arribar
a un possible acord de custòdia
de la zona de l’estany de Can Torrent i de cara al futur «poder
col·laborar en la gestió de tots els
espais protegits de Tordera» que
són de propietat privada.
Fa pocs dies, el consistori va rebre l’ajut de 10.000 euros per
part d’aquesta Fundació pel projecte de recuperació l’Estany de
la Júlia, espai d’interès natural
dels estanys de Tordera.

ARTS ESCÈNIQUES

Pep Cruz aterra amb «Còmica Vida» al juny al Teatre de Blanes
Programen la quarta edició del cicle de música i el teatre familiar «Mosaic Música» per als mesos d’abril i maig
E.B, Blanes.

Després de tancar l’any amb
30.500 espectadors, el Teatre de
Blanes presenta la programació
del segon trimestre d’aquest
any 2008. La música i el teatre
seran els protagonistes d’aquesta nova temporada que
arrencarà el proper 12 d’abril
amb el flamenc de la companyia
de David Cortés Quintet que representarà l’espectacle Anillo de
Corales, protagonitzat pel ballarí Ivan Elías i la tancarà l’espectacle teatral de Joan Lluís Bozzo, Còmica vida, dirigida i protagonitzada per l’actor Pep Cruz
de la Companyia Per-Versiones.
Altres protagonistes que pujaran damunt l’escenari del Teatre de Blanes durant aquests

tres mesos, seran Charo López,
Lluís Soler amb els seus Tengamos sexo en paz i El comte Arnau,
respectivament.

PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA
 Dissabte 12 d’abril, a les 22 hores. Anillo de Corales, CiA David
Cortés Quintet

Cicle de música i teatre familiar

Durant un diumenge d’abril i
dos del mes de maig, els més petits en família podran acostarse al món de la música i del teatre per quart any consecutiu en
el Mosaic Música - Cicle de Concerts. Els tres espectacles programats són el de teatre musical de Lazzigags Pippi Langstrump; també un del món de la
corda, l’espectacle Corda i descorda, dirigit per Paco Mir del
Tricicle; i per últim, un que
mescla dansa i percussió anomenat Eooo! de Trakatap.

 Dissabte 26 d’abril, a les 22 hores. Tengamos el sexo en paz,
CiA Charo López
 Dissabte 16 de maig, a les 22
hores. El comte Arnau, CiA Lluís
Soler
 Dissabte 31 de maig, a les 22
hores. 53 maneres diferents de
matar un capellà, CiA Carles
Santos.
DdeG

Un moment de Còmica Vida.

 Divendres 6 de juny, a les 22:30
hores. Música a l’Esperança pre-

senta Meridiana en concert. CIA
Meridiana
 Diumenge 8 de juny, a les 19
hores. Còmica vida, de Joan Lluís Bozzo, CiA Per-Versions

 MOSAIC MÚSICA Cicle de
Concerts Familiars 2008:
- Diumenge 20 d’abril, a les 18
hores. Pippi Langstrump, CIA
Lazzigags Produccions
- Diumenge 4 de maig, a les 18
hores. Corda i descorda, CIA
L’Auditori
- Diumenge 25 de maig, a les 18
hores. Eooo!!!, CiA Trakatap

