Diari de Girona I Dijous, 24 d’abril de 2008

DdeG, Girona.

La Fundació Territori i Paisatge
de Caixa Catalunya ha concedit
ajuts a tres consistoris i una fundació de les comarques gironines per tal que tirin endavant
projectes de conser vació i educació ambiental. En concret, els
beneficiaris dels ajuts seran els
ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Tordera i Planoles, mentre que també rebrà subvenció
la Fundació privada Carl Faust,
que gestiona el Jardí Botànic
Marimurtra de Blanes.
El projecte de la Bisbal consistirà en l’elaboració d’un Pla
de recuperació integral del riu
Daró. D’aquesta manera, es redactarà un document de planificació sobre la millora i la conser vació dels espais naturals i
ecològics del Daró en el seu pas
pel terme municipal de la Bisbal, inclòs el nucli urbà.
A Tordera (Maresme), d’altra banda, l’ajuda de la Fundació
permetrà a l’Ajuntament recuperar la zona humida de l’Estany
de Júlia. La voluntat del projecte és recuperar i millorar tota
aquesta zona humida, situada
dins l’Espai d’Interès Natural
(EIN) dels Estanys de Tordera.
Així doncs, es recuperarà part
de la superfície que ocupava antigament l’estany, i a més es potenciarà la seva diversitat vegetal, faunística i paisatgística.
El tercer projecte municipal
anirà a càrrec del consistori de
Planoles, al Ripollès. En aquest
cas, l’ajut concedit es dedicarà a
la gestió del canyet de Coma de
Planes. Un cop es tiri endavant,
es podrà disposar d’un heclicòpter i d’un vehicle mecànic
per estabilitzar de forma conti-
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AJUTS

La Fundació Territori i Paisatge finança
quatre projectes mediambientals gironins
 Es desenvoluparan a la Bisbal, Blanes, Tordera i Planoles  Un d’ells
servirà per recuperar el Daró i un altre per crear un banc d’espècies alpines


PROJECTES SUBVENCIONATS PER LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE AQUEST 2008

BENEFICIARI

POBLACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

La Bisbal d'Empordà

Ajuntament de Tordera

Tordera

Redacció de Pla de recuperació integral del riu Daró
dins el terme municipal de la Bisbal d'Empordà
Projecte de recuperació de la zona humida de l'Estany
de Júlia en l'àmbit de l'espai d'interès natural dels Estanys de Tordera

Blanes

Creació d'un banc de llavors d'espècies alpines

Planoles

Gestió del canyet de Coma de Planes (Planoles)

Fundació privada Carl Faust
(Jardí Botànic Marimurtra)
Ajuntament de Planoles

nuada les aportacions al canyet,
que funciona des del 2000. La finalitat és facilitar l’establiment
d’una futura parella reproductora de trencalòs al Ripollès.
Finalment, la darrera iniciativa que es farà en terres giro-

Planoles podrà
gestionar el
canyet de la
Coma de Planes
I

Es recuperarà la
zona humida de
l’Estany de la
Júlia, a Tordera
I

nines estarà gestionada per la
Fundació Carl Faust i tindrà lloc
a Blanes, al Jardí Botànic Marimurtra. En aquest cas, l’objectiu del projecte serà la creació
d’un banc de llavors d’espècies
alpines de Catalunya, recollint
totes les que es troben als Pirineus i els Prepirineus. Els responsables del projecte donaran
prioritat a les espècies que disposin d’una categoria d’amenaça, ja sigui a nivell regional, nacional o mundial. La col·lecció
es conser varà al Banc de Germoplasma del Marimurtra i quedarà a disposició de la Fundació
Territori i Paisatge. A més, el
material recol·lectat també servirà per a la implantació del futur Jardí Botànic Alpí.
En total, al conjunt de Cata-

lunya, la Fundació Territori i
Paisatge destinarà 400.000 euros per subvecionar 46 projectes de conser vació i educació
ambiental. Més de la meitat (27)
es desenvoluparan a Catalunya,
mentre que la resta tindran com
a escenari altres punts de l’Estat espanyol. A nivell de Catalunya, la inversió serà de
220.000 euros.
A més de les ajudes concedides a través d’aquesta convocatòria anual, la Fundació Territori i Paisatge destinarà durant
aquest 2008 un total d’1,7 milions d’euros a projectes específics, entre els quals es troben
ajuts a institucions, projectes
derivats d’anys anteriors i ajuts
a línies de la Fundació. També
es donaran ajuts a projectes

amb espècies emblemàtiques i
espècies indicadores, així com
a la divulgació de projectes amb
publicacions.
A més, segons informa la
Fundació, la convocatòria d’ajuts a entitats d’aquest 2008 ha
ser vit, entre altres coses, per
consolidar projectes que tenen
continuïtat en el temps i per
obrir noves vies d’actuació en la
protecció de la natura. En el primer cas, la Fundació ha continuïtat amb la seva aposta per impulsar el projecte Guardabosc,
que engloba diferents experiències de pastoralisme com a eina
eficaç en la prevenció d’incendis.
Entre les noves apostes, la
Fundació destaca especialment
les subvencions concedides per
a la recuperació de basses per
amfibis, ja que s’han detectat
que moltes espècies es troben
en una clara recessió. A més,
una altra línia remarcable és el
supor t als projectes de biodiversitat cultiva, ja sigui amb flora, fruita i verdura autòctona o
llavors en general. En aquesta línia s’engloba, per exemple, el
projecte dels Jardins Marimurtra de Blanes.

TRIBUNALS

El jutjat demana al cònsol del Marroc que
trobi els pares del noi mort a Banyoles
L’única pista és que la família és originària de Tetuan
M. Rovira, Girona.

El Jutjat d’Instrucció número 3 de
Girona ha contactat amb el consulat espanyol al Marroc perquè
intenti localitzar els pares del noi
que, l’últim dia del passat mes de
gener, va resultar mort en un tiroteig succeït a la plaça de Correus de Banyoles. El jutjat necessita contactar amb els progenitors del jove –de nom Farid–
per fer-los coneixedors dels drets
que els assisteixen en tant que familiars directes de la víctima d’un
delicte.
El tràmit, que es coneix com a
oferiment d’accions, suposa un
pas del tot necessari per poder se-

guir endavant amb la instrucció
del cas.
L’única pista que té el jutjat és
que la família del noi és originària de Tetuan. Farid vivia a Banyoles juntament amb una germana seva però quan el van matar la
noia va marxar i a la ciutat de l’Estany no va quedar-hi cap vincle familiar del jove.
A banda de les investigacions
que pugui fer el consulat espanyol al Marroc per trobar la família, l’advocat de l’acusació particular, Gregori Martínez, ha començat a fer les gestions necessàries per aportar totes les dades
de què disposa i que puguin faci-

litar la localització dels parents
del mort.
Des de poques hores després
dels fets, Ismail Abuyaala, marroquí de 23 anys, està detingut
com a presumpte autor del tret
que va acabar amb la vida del seu
compatriota. El seu advocat, Carles Monguilod, ha demanat que
se’l deixi en llibertat a l’espera del
judici però la petició de moment
no ha prosperat. Sí està en llibertat el germà d’Ismail, que també
va ser present en el tiroteig.
Desavinences entre dos clans
de joves per un presumpte deute
entre homicida i víctima podria
haver propiciat la baralla

DdeG

MORT A BANYOLES. Un jove de 23 anys està detingut com a presumpte autor.

