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La UE accepta una
prórroga de dos
anys per culminar
el projecte
El term ini, que s ’acabava el desem bre
passat, s ’allarga ara fins a fináis de 2022
M ontseny
F.P.

La Unió Europea ha acceptat la prórroga demanada
pels socis que participen
en el projecte Life Tritó del
Montseny que, en prindpi,
havia d’acabar el desembre de
l’any passat després de quatre
anys (havia arrencat l’octubre
de 2016). Ara, la Diputado
de Barcelona, que n’és el soci
coordinador, i la resta d’entitats partidpants (Diputado
de Girona, Generalitat, Zoo
de Barcelona i l’empresa
pública Forestal Catalana)
tindran dos anys més -fins
al desembre de 2022- per
culminar el projecte i comple
tar les inversions previstes,
que sumaven uns 2,9 milions
d’euros. El 60% d’aquests
diners (1,7 milions) era aportat pels fons europeus.
De les 49 accions incloses
al programa Life Tritó del
Montseny, es va demanar
la prórroga de 25: 9 per un
retard en la seva execudó
i les abres 16 perqué ana
ven vinculades amb les nou
anteriors. Daniel Guinart,
coordinador del projecte Life
Tritó del Montseny i bióleg
del Pare Natural, admet que
la situado de pandémia va
alentir i dificultar la trami
tad o d’alguns deis projedes
previstos durant l’any passat.
Molts abres programes Life
s’han trobat amb la mateixa
situado i també han demanat prorrogues.
Guinart celebra Tampliado
del termini que “permetrá

completar les aduacions i
la inversió que s’havia previst”. Permetrá “assolir els
objectius establerts i, a la
vegada, consolidar l’aplicació
de bones practiques de con
servado en l’ámbit de l’espai
xarxa Natura del Montseny”,
defensen els responsables
del programa.

Accions amb
cinc objectius
M ontseny

El Life Tritó del Montseny
buscava millorar l’estat de
conservado del tritó del
Montseny i del seu hábitat
de ribera. Ho plantejava
actuant en cinc ámbits:
la protecció (establint la
cobertura legal i aprovant el pía de conservado
de l’espéde), l’hábitat
(millorant la qualitat i el
cabal deis torrents i promovent un bosc de ribera
autócton), la recerca (per
incrementar el coneixement sobre l’espécie i els
requeriments ecológics),
la divulgado i l’educació
(conscienciant i implicant
els agents del territori i la
societat en general en la
preservado de l’espéde i
de l’hábitat de ribera) i la
conservado (assegurant
la conservado genética de
l’espécie i ampliant la seva
área de distribució a partir
deis exemplars nascuts i
criats en captivitat ais cen
tres de cria).

