6

DILLUNS, 18 D’AGOST DE 2008 | Diari de Girona

COMARQUES

GIRONA | DdG

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) va delimitar ahir una zona
del riu Tordera amb la finalitat d’agafar mostres que servissin per esbrinar les causes de la mort de
centenars de peixos. La zona està
situada entre el polígon industrial
i l’autopista. Les mostres preses seran analitzades a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’ACA
ha tingut la col·laboració dels
Agents Rurals. Segons ha explicat
Medi Ambient, en la inspecció
que va ser feta, es van comptabilitzar més . peixos morts, bàsicament, de tres espècies diferents: barbs, carpes i bagres. Alhora, els peixos trobats morts van
començar a ser retirats, tot i que
era previsible que aquesta tasca
acabés avui. Medi Ambient es va
mostrar ahir caut per aventurar alguna hipòtesi que expliqui el perquè de la mortaldat dels peixos.
La delimitació de l’espai al riu
es va fer a partir d’una inspecció
ocular a la zona que està afectada.
Segons ha explicat el bloc La Natura a la Baixa Tordera i recollit
ahir per Diari de Girona, els peixos van ser descoberts el passat divendres  d’agost, tot i que podrien estar morts des de fa més
dies. El fet que hagin passat un mínim de dos dies fins a la intervenció de l’ACA ha pogur dificultar el propòsit de la recollida de
mostres que, posteriorment, hauran de ser analitzades a la UAB per
trobar la causa de l’accident natural. Les basses d’aquest tram

L’ACA comptabilitza més de 1.000
peixos morts en el tram del Tordera
 Una inspecció delimita entre el polígon industrial i l’autopista la zona que ha estat afectada
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morts en un tram del Tordera
L’ACA va comptabilitzar ahir més de
1.000 peixos morts, bàsicament, de
tres espècies diferents: Barbs, carpes i bagres. Els peixos estaven situats, de manera dispersa, en el tram
del riu Tordera que passa per Fogars.
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DELIMITACIÓ
La inspecció de l’ACA marca una
zona per prendre mostres
L’Agència Catalana de l’Aigua
va delimitar ahir una zona del
riu amb el propòsit de recollir mostres que servissin per ser analitzades
a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) durant els pròxims dies.



Imatge de peixos morts que van ser trobats en un tram del riu Tordera que passa per Fogars de Tordera.

de riu, que contenen força aigua
tot i ser el mes d’agost, han estat
presentant un bon aspecte fins al
citat dia. Segons el bloc, inicial-

ment, no hi ha causa aparent que
hagi provocat la mort dels peixos.
A més, les basses que estan situades als voltants, tot i estar més bui-

des d’aigua, eren plenes de peixos
que no semblaven afectades. Els
peixos morts van ser trobats dispersos, en diferents llocs del riu:

insta a potenciar elements
històrics que reforcin la
identitat dels territoris
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La Generalitat vol explotar els
elements intangibles de la història
de Catalunya per crear nous productes turístics que ampliïn l’oferta
cultural i reforcin la identitat del
territori, segons que va explicar
ahir el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet,
a la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE). El departament farà ús del

nou Mapa de Recursos Turístics
Intangibles, una selecció d’esdeveniments o personatges històrics, coordinada per l’historiador
Oriol Junqueras, que estableix els
llocs i les històries que es podrien
explotar turísticament.
En la presentació d’aquesta iniciativa, Huguet ha apostat per un
«turisme intel·ligent, i no de sagnia», no centrat únicament a visitar pedres o monuments, sinó que
consumeix també «el passat intangible» que s’ha de «saber reexplicar fins a convertir-lo en un
producte turístic». Segons el conseller, Catalunya té una «riquesa
extraordinària» que encara no s’ha

explotat i de la qual se’n pot treure un gran rendiment econòmic
«posant creativitat», com s'ha fet en
altres zones del món.
El conseller ha posat com a
exemple Escòcia, on s’ha sabut
treure profit econòmic d’alguna
cosa tan intangible com el mite del
monstre del Llac Ness. «Catalunya,
amb . anys d’història documentada, té enormes possibilitats. Als Estats Units (EUA), amb
només  anys, han sabut crear
nombrosos parcs temàtics», ha
afegit. En total, s’han elaborat 
mapes i el mateix nombre de fitxes
relacionades amb tots aquells elements que poden ser suscepti-

«surant a l’aigua, arrossegats per
l’aigua, amuntegats a les ribes,
sota l’aigua, entre la vegetació...»,
tal com es llegeix en el bloc.
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La Generalitat vol reforçar la
cultura com a atractiu turístic
 El conseller Josep Huguet

PEIXOS

El conseller Huguet, en la presentació del projecte a la UCE, a Prada.

bles d’aprofitament turístic, des
dels carlins fins al bandolerisme,
passant per les empremtes dels
templers. Per a la selecció dels
esdeveniments històrics, també
s’ha tingut en compte la dimensió

internacional dels mateixos, amb
l’objectiu d’atreure l’atenció de turistes vinguts d’altres països. El
Mapa presentat és la «columna
vertebral» d’un projecte que es
desenvoluparà en dues dècades.

