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La Selva
MEDI AMBIENT

El Pla Director del Delta, en suspens
✓ Blanes, Tordera, Malgrat i Palafolls van anunciar el 2005 l’elaboració d’un projecte per avaluar l’estat
del delta del Tordera que encara està en redacció ✓ L’Observatori alerta de la degradació de l’espai
E. Padilla, Blanes.

El delta de la Tordera, un espai
d’aproximadament vuit quilòmetres quadrats que fa de frontera natural entre les demarcacions de Girona i Barcelona –la
riba nord pertany a Blanes i la
sud, a la localitat maresmenca
de Malgrat de Mar– i considerat d’alt valor ecològic perquè
és el quart indret de Catalunya
quant a pas d’aus migratòries,
espera des de fa més de dos
anys la redacció d’un pla director que n’avaluï l’estat i que marqui les directrius que cal seguir
pel que fa a la seva conservació
i explotació.
El gener de 2005, aquest diari va publicar que les localitats
amb influència a l’àrea del delta
–Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls, les tres últimes a la comarca del Maresme– havien
pres la decisió d’impulsar
aquest pla però, com recordava
recentment Ràdio Blanes, sembla que el més calent és a l’aigüera. El Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, a qui el passat 2005 es
va sol·licitar una subvenció de
25.600 euros que va ser concedida, no va donar detalls ahir del
punt en què està la redacció del
projecte.
Un consorci malastruc

La intenció inicial per impulsar el diagnòstic del delta del
Tordera va ser crear un consorci format per les quatre localitats que –juntament amb la Generalitat, que es va comprometre a sufragar la meitat dels
42.000 euros que costava
l’estudi– aportés recursos per
treballar en la direcció de projectar una planificació d’usos de
l’espai. Però el fet que les quatre localitats disposessin de diferents extensions de terreny
en l’indret afectat va encallar la
constitució de l’ens consorciat.
I així, la decisió inicial de treballar conjuntament per coordinar
les actuacions sobre aquest territori va quedar aturada.
Segons es va definir, l’estudi
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ENTRE QUATRE POBLES. El delta espera que les localitats implicades impulsin definitivament el Pla Director.

«Mitges veritats» sobre l’Estany de la Júlia
El grup municipal del PSC de Tordera repta el regidor de Medi Ambient de la localitat, Carles Aulet
(CiU), a va mostrar públicament
els permisos que autoritzen les
activitats econòmiques que actualment es porten a terme dins
l’espai PEIN de l’Estany de la Júlia. Aquesta llacuna d’inundació
temporal, està emplaçada al braç
esquerre de la baixa Tordera i recentment ha estat dessecada en
part per cultivar-hi cereals. El mateix propietari ha instal·lat dins el
recinte protegit un viver de ges-

pa i un altre d’arbres.
«La llei no diu enlloc que dins
un PEIN no es puguin fer activitats agrícoles», explicava recentment a aquest diari el regidor. Per
la seva banda, el PSC matisa que
«dins un espai protegit amb la figura de PEIN es poden desenvolupar activitats agrícoles i ramaderes, sempre que no impliquin la
transformació de les activitats tradicionals en el moment de la seva
inclusió, i no afectin els valors naturals específics objecte de protecció». En aquest sentit critica el
grup a través d’un comunicat, «les

mitges veritats són també una
mentida».
La formació socialista a l’oposició ha presentat recentment denúncies davant el Departament
de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua perquè considera que les activitats no són compatibles amb el caràcter protegit
d’aquests terrenys i que, a més,
els suposen un perjudici. Per la
seva banda, Aulet assegura que
disposen del vist-i-plau de totes
les administracions implicades, a
la vegada que contribueixen a la
gestió i el manteniment de l’espai.

Hi ha menys
ocells migratoris i
creix la població
d’aus urbanes com
ara el pardal

ha de constar de tres fases: recopilar la informació existent
sobre el paisatge, la hidrologia,
el patrimoni cultural i el planejament urbanístic; elaborar un
informe de diagnòstic ambiental i definir les propostes concretes d’actuació a emprendre
per part dels quatre municipis

implicats. Però de moment, totes aquestes iniciatives estan
aturades i cada localitat continua actuant per separat, mentre
que les actuacions incíviques i
la pressió humana creixen dins
l’espai del delta.
Segons destaca l’Observatori de la Conca de la Tordera, un

E. P. R., Tordera.

■

projecte promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal de la
Selva i ajuntaments de la Selva i
el Montseny, el delta es dol actualment del fet que càmpings
ocupin l’espai, de la colonització
d’espècies vegetals i animals invasores –per causa, sobretot, de
l’alliberament de mascotes d’orígen exòtic–, de l’accés motoritzat inclontrolat i de la sobreexplotació dels aquífers.
D’aquest últim aspecte se’n
deriva la sobresalinització de
les aigües fluvials, tot i que es
destaca que la dessanilitzadora
de Blanes ha permès millorar
aquesta situació, tal com explicava recentment als micròfons
de la ràdio municipal l’alcaldable d’EUiA de Blanes, Joan Salmerón. També el grup d’ICVEUiA de Malgrat de Mar va
pronunciar-se recentment sobre el delicat estat de salut ambiental d’aquest espai, que actualment està protegit sota la
denominació de Paratge d’Especial Interès Natural (PEIN) i
està també integrat a la Xarxa
de Natura 2000. Els ecosocialistes malgratencs han promogut
l’exposició fotogràfica S.O.S
Delta de la Tordera –que es pot
veure a la biblioteca de la Cooperativa de Malgrat fins al 25 de
març– per alertar sobre l’estat
de degradació d’aquest espai.
La presència d’aus, extremadament sensibles als canvis a
l’entorn, és un dels bioindicadors que posa en relleu el delicat estat de salut del delta. Algunes espècies d’ocells com ara
el corriol menut pateixen un retrocés de les poblacions a causa de l’impacte produït, per
exemple, pel pas dels quads. De
la mateixa manera, la presència
creixent de pardals, un ocell
molt freqüent en àrees urbanes,
demostra la humanització de
l’espai. Per últim, la comunitat
de polles d’aigua ha experimentat un fort descens en els últims
anys.

