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La projecció d’un reportatge i una taula rodona al voltant de l’ús i abús
del litoral, primera activitat “d’Aquest Estiu, Parlem del Mar”
05/08/2010

AQUESTA ACTIVITAT, TOTALMENT GRATUÏTA, TINDRÀ LLOC DEMÀ DIVENDRES A PARTIR DE LES 20 h A
L’ESPAI DEL BARRI. LA PROPOSTA COMPTARÀ AMB LA PRESENTACIÓ DEL DVD “L’ALTRA CARA DE LA COSTA
BRAVA”, EDITAT PEL COL•LECTIU ECOLOGISTA SALVEM EL CRIT-ARÍTJOL, A LA QUAL LI SEGUIRÀ LA TAULA
RODONA “LITORAL, ÚS O ABÚS”, QUE COMPTARÀ AMB LA PARTICIPACIÓ DE REPRESENTANTS D’ÀMBITS
MEDIAMBIENTALS, TURÍSTICS O NÀUTICS DE LA COSTA BRAVA. “AQUEST ESTIU…PARLEM DEL MAR”
ORGANITZAT PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, PROPOSA DURANT AQUEST
ESTIU I MITJANÇANT DUES PROJECCIONS I UNA TAULA RODONA, APROPAR-SE A LA REALITAT DEL MAR.
AQUEST CICLE PERMET CONÈIXER ASPECTES COM EL DE LA BIOLOGIA MARINA, ELS EFECTES QUE
ACTUALMENT AMENACEN EL MAR, O BÉ D’AQUELLES MESURES QUE PODEN AJUDAR A PRESERVAR-LO.
L’ACTIVITAT MEDIAMBIENTAL D’ESTIU A PALAMÓS ES COMPLEMENTA AMB LES PROPOSTES DEL “AQUEST
ESTIU…DESCOBRIM L’EIN CASTELL-CAP ROIG”.
Demà divendres 6 d’agost s’obrirà una nova edició de l’activitat mediambiental “Aquest estiu…parlem del mar”
que durant el mes d’agost i organitzada per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós té com a
objectiu apropar al públic en general diversos aspectes de la realitat i actualitat de l’àmbit marí.
Aquesta activitat, totalment gratuïta, ha inclòs enguany dues propostes que es realitzaran els dies 6 i 12
d’agost, mitjançant les quals es donaran a conèixer aspectes com el de la biologia marina, els efectes que
actualment amenacen el mar, o bé d’aquelles mesures que poden ajudar a preservar-lo.
El cicle s’encetarà demà a partir de les 20 h a la sala polivalent de l’Espai del Barri, l’equipament municipal ubicat
al carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 12 (davant parc de l’Arbreda) i que entre altres serveis acull les dependències
de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós.
PROJECCIÓ I TAULA RODONA
Aquestes jornades s’encetaran doncs amb la presentació del DVD “L’altra cara de la Costa Brava”, que ha editat
pel col•lectiu ecologista Salvem el Crit-Arítjol.
A la projecció d’aquest DVD li seguirà una taula rodona, que amb el títol de “Litoral, ús o abús”, comptarà amb
la participació de representants d’àmbits mediambientals, turístics o nàutics de la Costa Brava.
Aquesta taula rodona, que serà moderada pel palamosí i periodista de El Punt, Oriol Mas, estarà integrada per la
biòloga coordinadora del Projecte SILMAR de Fundació Mar, Evelyn Segura; el càmera subaquàtic i instructor de
submarinisme amb 30 anys d’experiència a la Costa Brava, Ramon Casabayó; el gerent del Club Nàutic Costa
Brava, Antonio Sánchez Blanco; el president de l’Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de
Palamós (FECOTUR), Carles Arnall; i la component de Arítjol-Salvem el Crit, Eulàlia Gili.
ELS EFECTES DE LA SOBREPESCA
La segona i darrera de les propostes incloses a l’edició d’enguany del cicle “Aquest estiu…parlem del mar”, tindrà
lloc el dijous dia 12 d’agost a les 21.30 h, i en aquest cas al passeig del Mar de Palamós.
En aquesta ocasió es realitzarà la projecció del documental “The end of the line”, basat en l’obra de Charles
Clover, que ha estat coproduït per la Fundació MarViva i que parla de sobre els efectes de la sobrepesca.
“AQUEST ESTIU…DESCOBRIM L’EIN CASTELL-CAP ROIG”
L’activitat divulgativa en referència als temes mediambientals que organitza durant l’estiu l’Àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Palamós, es complementa amb un ampli programa que inclou la proposta anomenada
“Aquest estiu…descobrim l’Ein Castell-Cap Roig”, mitjançant la qual s’ofereix al públic en general la descoberta
dels valors naturals d’aquest reconegut Espai d’Interès Natural (EIN).
Amb aquest interès es programen, fins a principis de setembre, diverses activitats de divulgació, educació i de
sensibilització ambiental. El calendari de propostes es va obrir el passat divendres 30 de juliol amb una sortida
guiada amb caiac que va recórrer el litoral d’aquest espai. Aquesta activitat es repetirà els dies 19 d’agost i 3 de
setembre.
El programa d’activitats segueix demà l divendres 6 d’agost amb un taller de demostració de la pela del suro i, el
dia següent 7 d’agost, amb la possibilitat de fer esnòrquel i descobrir els fons marins d’aquest espai natural
(una activitat que es repetirà el dia 21 d’agost). Les propostes seguiran el 14 d’agost amb l’organització d’un
itinerari guiat, que permetrà recorre a peu els entorns naturals de la platja de Castell, la vegetació, el bosc i els
penya-segats litorals d’aquest àmbit (una activitat que es repetirà el dia 29 d’agost). El dia següent, 15 d’agost,
tindrà lloc un taller d’astronomia.
Castell - Cap Roig és un espai d'interès natural que acull una àmplia varietat d'espècies i hàbitats d'interès. Per
això, des de l’Ajuntament de Palamós es promou aquesta activitat mitjançant la qual es fomenti el seu
coneixement entre els ciutadans i permeti incrementar la conscienciació ciutadana en la preservació i cura
d'aquest valuós paratge del litoral gironí.
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