COMUNICAT SOBRE LA VISITA DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SR. DAMIÀ CALVET, AL
CENTRE DE FAUNA DELS AIGUAMOLLS.
El dimarts 10 de novembre ens truca una periodista per saber si demà anirem a la inauguració del Centre
de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta trobada es va convocar fa un parell de setmanes enrere
amb totes les persones i institucions que van participar i van fer possible la salvaguarda del Centre, però
que es va anul·lar en darrer terme. Per aquesta raó, volem fer certes consideracions.
1. Ens satisfà que el Conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Calvet, com a màxim representant de la
política ambiental de Catalunya, vingui a l’Empordà per visitar i conèixer l’estat del Centre de Fauna. Per
nosaltres sempre és un motiu de satisfacció que vulgui tenir cura i conèixer l’equipament de primera
mà. Però volem, a més, informar i incidir en la necessitat d’agrair a totes les persones i entitats que ven
fer possible que aquesta inauguració sigui possible. En primer lloc la IAEDEN (tot i que fa lleig que ens
autoanomenem) per portar la campanya de no tancament de l’únic Centre de Fauna Salvatge de
comarques gironines. Vam tenir la sort que ràpidament vàries organitzacions i administracions
públiques ens van donar suport. Volem agrair a la Diputació de Girona, a l’Associació de càmpings de
Sant Pere Pescador, a la Fundació Elsa Peretti i a la Fundació Alchimia el suport econòmic que van donar
per mantenir la plantilla del Centre de Fauna durant tres anys i alhora els diners per executar la primera
fase del nou centre de fauna. A partir de llavors, la Generalitat va tornar a fer-se’n càrrec de la plantilla i
va executar les obres de la segona fase.
2. Suposem que la visita que fa el conseller servirà, a més, per conèixer la situació i estat del Centre de
Fauna. I per aquesta raó li demanem que revisi les condicions laborals de la plantilla per garantir, com a
mínim, el manteniment de l’equip actual (responsable, veterinària i rehabilitador) I alhora sol·licitar que
amb l’increment de pressupostos previstos per l’any vinent, degut a la recaptació de l’impost
d’emissions de CO2, s’ampliï el personal per donar cobertura a tot l’increment de feina anual degut a
l’augment del número d’ingressos de fauna ferida al Centre de Fauna.
3. Volem alhora demanar al Conseller que reconsideri algunes de les polítiques insostenibles, vinculades a
mobilitat, que està executant en aquest moment. La Conselleria aplica una política de bipolaritat que
aporta profundes contradiccions. Una de les més importants causes de pèrdua de biodiversitat és la
pèrdua d’hàbitat degut a la seva fragmentació i malauradament en aquests moments està a exposició
pública una carretera d’alta velocitat al bell mig de la plana agrícola del Ter que rotura un hàbitat agrari
de singular interès per la proximitat al Parc Natural del Montgrí. Un projecte justificat per salvar l’embús
que es produeix, exclusivament a l’estiu, al pont del Ter al seu pas per Torroella de Montgrí. Per aquesta
raó li demanem que estudiï el pla de mobilitat sostenible del municipi de Torroella on es fan propostes
viables i curoses amb el territori. Li demanem que implementi una política de mobilitat que tingui en
consideració el paisatge, la pagesia i la biodiversitat associada al Parc Natural del Montgrí. De ben segur
que la fauna que arriba al Centre de Fauna, a guarir-se, ho agrairà.
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