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En
n servei un nou w
web per
p al segui ment de
les
s accio
ons de
el projjecte #LifeT
#
ritóMo
ontsen
ny


Fins al desembre
d
del 2020 e
es desenvo
olupa aquest projectee amb l'objjectiu
de millo
orar l'estat de cons
servació d’aquest
d
am
mfibi (Calo
otriton arn
noldi)
endèmic
c del Monts
seny i el se
eu hàbitat de
d ribera



La iniciativa, cofinançada p
pel program
ma LIFE de
d la Unió Europea, està
coordinada per la Gerència de Serveis
s d'Espais Naturals d
de la Dipu
utació
de Barc
celona i compta amb la col·labo
oració de quatre
q
soccis: la Dipu
utació
de Giron
na, el Depa
artament de
e Territori i Sostenibilitat, el Zo
oo de Barce
elona
i Foresta
al Catalana
a

El prrojecte euro
opeu #LifeT
TritóMontse
eny compta
a amb un nou
n
web pper a la difu
usió i
segu
uiment de le
es accions dissenyad es per a la
a conservació i proteccció del trittó del
Monttseny i el seu
s
hàbitat, un amfibi únic al mó
ón en perill d’extinció . És una de
d les
diverrses accion
ns comunica
atives prev istes per donar a con
nèixer i difoondre el pro
ojecte
LIFE
E Tritó Montseny. Entrre d’altres i nformacions d’interès,, recollirà tootes les ac
ccions
dese
envolupadess al llarg de
el període 20
016-2020 que
q estarà en
e vigència el projecte..
eb s’adreça
a a científic
cs, tècnics i profession
nals de l’àm
mbit de la cconservació
ó dels
El we
espa
ais naturals,, però tamb
bé a estudia
ants, volunta
aris i persones aficionaades que tinguin
interè
ès en conèiixer i estar al
a dia de l’e
evolució i no
ovetats del projecte.
p
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aquest espa
ai es poden consultar e
els anteced
dents, objec
ctius, accionns i resultats del
En a
proje
ecte i veure
e’n la seva
a evolució d
durant els anys de vigència del projecte. Altres
A
contiinguts són els apartatts dedicats a recollir informacion
ns aparegu des als mitjans,
tant de premsa digital, com
m també de
e televisió i ràdio, a més
m d’una ggaleria d’imatges
que ss’anirà enriq
quint de ma
anera regula
ar amb noves aportacions.
el mateix web
w
també es disposa
arà d’inform
mació dels socis que participen en la
En e
inicia
ativa, així com de le
es entitats, empreses
s, administrracions i ppersones a títol
indivvidual que ta
ambé hi donen suport.. La seva im
mplicació i ajuda
a
és claau per asso
olir els
objecctius i execu
utar les acc
cions del pro
ojecte.
ot accedir a
al canal de Youtube del Life Tritóó Montseny
y, així
Des del mateix web es po
uiment de tw
witter a parttir de l’etiqueta #LifeTritóMontsenyy.
com fer un segu
mers passos
s del proje
ecte LIFE
Prim
ntseny (Calotriton arno
oldi), endèm
mic d’aques
st parc natuural i considerat
El triitó del Mon
l'amffibi més am
menaçat de
e l’Europa Occidental, va ser descobert
d
l ’any 2005. Des
d’aqu
uest mome
ent, l'òrgan
n gestor de
el Parc Na
atural i Re
eserva de la Biosfera
a del
Monttseny, mitja
ançant els seus
s
tècniccs i guardes
s, així com investigadoors externs
s, han
inverrtit esforçoss humans i econòmiccs per tal de
d conèixerr aquest am
mfibi, per saber
s
exacctament el seu l’hàbitat, quina és la seva població, quines són les seves
s
nece
essitats amb
bientals i qu
uines les priincipals amenaces.
Així, l’any 2015
5 es va fer una aposta
aranties unn pla d'acció per
a per assumir amb ga
millorar la consservació de
els hàbitats i assegura
ar la superv
vivència d'aaquesta espècie
endè
èmica. Amb
b la col·labo
oració de qu
uatre socis (Diputació de
d Girona, Departame
ent de
Territori i Sostenibilitat, Zoo de Barce
elona i Forestal Catalan
na), despréés d'un segu
uit de
reunions es va proposar, per part de
e la gestió del Parc, presentar eel projecte a les
convvocatòries LIFE
L
de la Unió
U
Europe
ea.
envoluparà entre els mesos
m
d’oct
ctubre del 2016
2
i
Un ccop concedit el projectte, es dese
dese
embre del 2020,
2
a través d’accio
ons diverse
es que tene
en com a oobjectiu millorar
l’esta
at de conse
ervació de l’amfibi i e
el seu hàbittat de riberra, com araa incrementar la
qualiitat hidrològ
gica i el cab
bal dels torrrents on viu
u, eliminar o reduir less amenaces
s que
actua
alment hi ha
a sobre el seu
s hàbitat,, assegurarr la conserv
vació genètiica de l’espècie i
amplliar la seva àrea de dis
stribució.
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bé vol estab
blir una majjor coberturra legal a partir de l’approvació d’u
un pla
El prrojecte tamb
de cconservació
ó de l'espè
ècie, increm
mentar el coneixement científic i requerim
ments
ecolò
ògics, així com implic
car i compro
rometre els diferents agents
a
del territori, tant de
perso
ones com d’administra
d
acions i enttitats, en la
a conservac
ció dels hàbbitats de rib
bera i
espe
ecialment de
e la seva biodiversitat.

Conttacte
R
de la
l Biosfera del Montse
eny
Parcc Natural i Reserva
M
Marion
na
Oficina del Parcc Natural. Masia
ueroles)
Ctra.. 5119, Km. 2,5 (Mosqu
0847
79 Fogars de
d Montclús
Tel. 9
938 475 102 // 934 022
2 222 ext. 3
37341
A/e: lifetrito@dib
ba.cat

5 de juliol de 2017

eb no refle
ecteix l’opinió oficial de la Un ió Europea
a. La
El ccontingut d’’aquest we
respo
onsabilitat de
d la inform
mació és asssumida com
mpletament pels autorss

Tritó Montseny (LIFE1
15 NAT/ES//000757) . Conservació
C
ó del Tritó ddel Montsen
ny
Life T
(Calo
otriton arnolldi): gestió de
d l’hàbitat,, de la seva
a població i educació am
mbiental.
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