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HABITATGE

Alerta per
l’augment de
llogaters desnonats
comarques
gironines

La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca adverteix d’una nova
bombolla: la dels lloguers

Hi ha màfies que cobren 500 €
per obrir un pis buit i generen
problemes de convivència
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PAH: L’ACTIVISME CONSTANT AL CARRER

Membres de la PAH de Figueres protesten cada matí una hora davant l’oficina de Bankia de la ciutat per evitar un desnonament.
Segons un membre de la PAH altempordanesa, la majoria de desnonaments a Figueres són de gent que no acudeix a la PAH.
El 2016, a les comarques de Girona, hi va haver gairebé 2.000 desnonaments, la meitat dels quals eren de llogaters. DAVID BORRAT

l’entrevista

UNAI
CANELA
estudiant d’ESO i amant de la natura

“Aquí hi ha nens tristos
perquè volen una Play
Station, però a l’Àfrica
es fan una pilota d’herba
i ja estan contents”

Primera actuació
contra els eucaliptus
Les 400 hectàrees que ocupen arbres
d’antigues papereres suposen un risc d’incendi

MARC SUREDA / CONSORCI DE LES GAVARRES
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ESPECTACLES

MEDI AMBIENT

Platja d’Aro
celebra la quarta
edició del Xalaro

Acció contra els eucaliptus
abandonats de les papereres
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Platja d’Aro celebrarà aquest cap de
setmana la quarta edició del festival
Xalaro, el primer de la Costa Brava
dedicat al públic familiar, amb espectacles de música, clowns, màgia,
teatre i animació al carrer. Totes les
actuacions són gratuïtes i se celebren en diversos espais de la població, especialment a la zona del passeig Marítim. El festival consolida
Platja d’Aro com a Destinació de
Turisme Familar, certificació que
va obtenir l’any 2014.
Entre dissabte i diumenge hi ha
programades 21 actuacions de 17
companyies i artistes, com ara
Dàmaris Gelabert, Orchestra Fireluche, Black Music Big Band & Brodas Bros Junior, o la companyia del
Centre de Titelles de Lleida. També
hi ha propostes que conviden a la interacció amb el públic, com la de la
companyia Efímer i la seva Gran
tempesta, amb una gran quantitat
de confeti dins una bola gegant.
Xalaro s’integra dins la marca Estereofònics, que aplega tots els festivals i espectacles de l’estiu a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.e

Més de 400 hectàrees d’eucaliptus
sense cap aprofitament forestal al
massís de les Gavarres generen un
gran problema per a l’àrea natural
protegida, principalment per la
possibilitat que els incendis es
propaguin amb més rapidesa. La
Nando and Elsa Peretti Foundation ha finançat dues actuacions de
conservació del patrimoni natural
liderades pel Consorci de les Gavarres que permetran eliminar 15
hectàrees d’eucaliptus al terme
municipal de Quart, en el marc del
projecte From Bark To Bottle, que
impulsa la Cork Forest Conservation Alliance (CFCA). També s’ha
executat una franja de prevenció
d’incendis d’uns 5 km al terme
municipal de Sant Martí Vell, inclosa en el pla de prevenció d’incendis del massís de les Gavarres.
Segons Patrick Spencer, representant de la CFCA, aquest projecte “és un clar exemple de les sinergies que es poden aconseguir quan
organitzacions conservacionistes
de diferents països treballen amb
objectius comuns per construir un
model de planeta més saludable i

ara comarques gironines

sostenible”. El projecte l’ha dirigit
el Consorci de les Gavarres i l’ha
executat l’empresa Alameda Torrent SLU. Ja s’ha executat la pràctica totalitat de l’actuació, que ha
consistit principalment a desbrossar, talar els eucaliptus i aplicar un
tractament químic a les soques per
evitar que rebrotin. L’actuació
culminarà a l’octubre amb la plantació d’arbres autòctons, que anirà a càrrec de la cooperativa d’inserció social Idària.
El rastre de Torras Hostench

La presència d’eucaliptus al massís de les Gavarres té l’origen en les
plantacions intensives promogudes el 1970 per la fàbrica de paper
Torras Hostench, SA. En aquell
moment semblava una bona oportunitat per rendibilitzar els terrenys no urbanitzables ocupats
per boscos i camps de conreu
abandonats. Per fer-ho, Torras
Hostench va promoure una plantació d’eucaliptus a les comarques
gironines amb un ambiciós projecte que pretenia posar a prova unes
100 varietats d’eucaliptus. Un cop
feta la selecció dels clons d’arreu
del món que millor s’adaptaven a
les condicions ambientals locals i
que eren més productius, es van

Una empresa especialitzada està eliminant
els eucaliptus en 15 hectàrees de les Gavarres. ACN

Perill
Les 400
hectàrees
d’eucaliptus
faciliten la
propagació
dels incendis

fer grans plantacions d’eucaliptus al llarg d’unes 480 hectàrees a l’interior de les Gavarres.
Cap dels propietaris que van
acollir les plantacions no va
veure ni un cèntim, perquè en el
moment de pagar, a la tercera
tala, l’empresa estava en números vermells.
Juntament amb els incendis
forestals i els processos urbanístics dels anys 60 i 70, les plantacions d’eucaliptus són un dels
fets que més han transformat el
paisatge de les Gavarres en els
últims 50 anys.e

