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Comarques

Educació reconeix 344 docents que es jubilen

MARC MARTÍ

DESTACAT

AGENDA

 EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, JOSEP BARGALLÓ, VA PRESIDIR l’acte de reconeixement als 344 docents gironins
que s'han jubilat aquest curs. Entre els professionals retirats hi ha mestres d'educació infantil i primària, professors de
secundària de centres públics i privats concertats, a més de personal dels diferents serveis educatius de les comarques
de Girona. Tots ells van rebre una carta d'agraïment i una peça de ceràmica elaborada per l'alumnat del cicle formatiu de
Terrisseria de l'institut de la Bisbal d'Empordà. L’homenatge es va celebrar ahir a la tarda a Sant Gregori i va comptar
amb la presència de l’alcalde del municipi, Joaquim Roca.

El Consorci Forestal inicia
un projecte per millorar
la biodiversitat dels boscos
La iniciativa farà part de la seva recerca en tres zones de Girona: una

part del massís de les Guilleries, la Garrotxa i el massís del Montgrí
LAURA CUGAT GIRONA

■El Consorci Forestal de Catalunya, amb seu a Santa Coloma de
Farners, engega un nou projecte
anomenat LIFE Biorgest amb finançament per part del programa
LIFE de la Comissió Europea que
preveu, en el marge de cinc anys,
estudiar com millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis,
concretament de pi blanc, rouredes i alzinars, en el marc d’una
gestió forestal sostenible. La primera part de la recerca consisteix
a establir convenis amb els propietaris de les parcel·les forestals
(anomenades rodals) on s’estudiaran les mesures que cal implementar. Dels  rodals que preveu
el projecte,  d’ells es realitzaran
en tres zones de la província de Girona: en una part del massís de les
Guilleries, a la comarca de la Garrotxa i al massís del Montgrí.
El projecte LIFE Biorgest es va
iniciar oficialment a l’octubre de
, malgrat que el Consorci Forestal feia temps que hi treballava.
L’entitat que ho coordina és el
Consorci Forestal, malgrat que
també hi participen altres organismes com el Centre de la Propietat
Forestal (CPF), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre de Ciència

i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC), la Xarxa de Custòdia del
Territori (XCT) i el Centre National
de la Propriété Forestière (CRPF)
d’Occitània, a França. L’objectiu
principal és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis a partir de diverses mesures. «Per ferho, integrarem un comitè d’experts, en el qual encara estem treballant, que el formaran gestors de
l’administració, científics, docents
d’universitats, propietaris forestals, entre altres», explica l’enginyera forestal del Consorci i directora del projecte, Roser Mundet.
La mateixa puntualitza que «al
llarg d’aquest any, intentarem
consensuar entre els socis i la comissió d’experts quines són les
mesures a aplicar».
La directora de la investigació
apunta que un altre dels objectius
de la iniciativa és buscar nous mecanismes de finançament i de
compensació per als propietaris
forestals com a conseqüència de
la implementació de les mesures
que s’acordin, és a dir, «que es pugui compensar els propietaris forestals si alguna de les mesures
que posem en pràctica els genera
algun tipus de pèrdua», aclareix
Mundet. El projecte també pretén
desenvolupar diverses accions de

divulgació, com ara jornades, comunicats o cartells informatius,
«perquè la població sigui conscient de la necessitat de gestionar
aquest tipus de boscos de forma
sostenible, integrant accions que
permetin millorar la seva biodiversitat».
Passos de la recerca
El primer pas que es farà durant
aquest any consisteix a establir
convenis amb els propietaris dels
rodals que formaran part de la recerca, fent una diagnosi prèvia de
cada un d’ells. També es faran inventaris per estudiar quines actuacions cal dur a terme. A finals
d’any, es preveu implementar els
models de gestió per a la millora
de la biodiversitat en els  rodals
escollits, que tenen  hectàrees cadascun. El següent pas és «valorar
si les mesures implementades serveixen per millorar la biodiversitat, procés que farem al llarg del
temps que duri el projecte», diu
Mundet. En paral·lel, també es realitzarà una valoració econòmica
de l’aplicació de les mesures. Una
d’elles podria ser la conservació de
fusta morta en peu on viuen i s’alimenten espècies, o bé mantenir
arbres amb cavitats que són font
de biodiversitat.

Visita comentada a “Les imatges eco”
Amb Isaki Lacuesta
Avui, a les 11 h
Al Bòlit, Centre d’Art Contemporani
Mercat d’intercanvi, segona mà i productes artesans
Demà, de 10 a 14 h
Al parc de Núria Terés i Bonet
Titelles: Safari
Demà, a les 12 h
Al Centre Cultural La Mercè
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
El dilluns 11 de febrer, de 10 a 12.30 h
Al Centre Cultural La Mercè
Ple municipal ordinari
Dilluns 11 de feber, a les 18 h
Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona
Conversa amb Laura Rosel
Setmana dels Rahola
Dimecres 13 de feber, a les 18 h
A la bibloteca Carles Rahola

CONVOCATÒRIES
Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries
dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2018-2019
Termini: 14 de febrer
www.girona.cat/esports

LA CASETA. SERVEIS EDUCATIUS
Anem a... Fer una passejada literària
17 de febrer, a les 11 h
Lloc de trobada: plaça del Josep Pallach
Cal inscripció prèvia: 972 221 866 / caseta@ajgirona.cat
Durada aproximada: 2 hores
Anem a... Descobrir els orígens del Cinema
23 de febrer, a les 10.30 h
Lloc de trobada: Museu del Cinema
Cal inscripció prèvia: 972 221 866 / caseta@ajgirona.cat
Durada aproximada: 1:30 hores
Més informació a www.girona.cat/caseta

MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA
Sortida: Girona- La Jonquera- Argelers- Elna
Més enllà de la frontera: entre la intempèrie dels camps
de concentració i l’ajuda humanitària
2 de març, de 8 a 20 h
Al Museu d’Història de Girona
Places limitades
Data límit d'inscripció i pagament: 11 de febrer
www.girona.cat/museuhistoria

