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Divendres, 10 de desembre de 2010

Projecte LIFE+ Nature & Biodiversity
La UE concedeix un projecte LIFE+ Nature & Biodiversity per a la restauració i per a la gestió de dues
llacunes litorals al Delta de l'Ebre.
La Comissió Europea (CE) va concedir, el passat mes de setembre, una subvenció per a la realització del projecte
LIFE+ DELTA-LAGOON Restauració i gestió de l’hàbitat de dues llacunes costeres al Delta de l’Ebre: l’Alfacada i la
Tancada.
El projecte està coordinar pel Programa d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), i hi participen com a socis beneficiaris l’Obra Social de Catalunya Caixa, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM). El
projecte tindrà una durada de quatre anys i la seva conclusió es preveu a finals del 2014.
El projecte Life es desenvoluparà en terrenys propietat de l’Obra Social de Catalunya Caixa i en terrenys públics (Parc
Natural) de les llacunes de l’Alfacada i la Tancada. El seu objectiu principal és la millora de l’estat ecològic d’ambdues
llacunes mitjançant accions de restauració de l’hàbitat i mesures de gestió, tals com la millora del funcionament
hidrològic de l’Alfacada, l’eliminació d’infraestructures que interfereixen en la connectivitat biològica (línies
elèctriques), i la creació de nous hàbitats lacunars en arrossars existents i en instal·lacions d’aqüicultura
abandonades. El projecte també preveu diverses mesures de divulgació dels valors naturals de les zones d’actuació,
així com un programa educatiu amb les escoles.
La presentació del Projecte Life+ DELTA-LAGOON sobre la Restauració i Gestió de les llacunes de l’Alfacada i La
Tancada, tindrà lloc el dia 20 de desembre a les 12 h, a la finca de l’Obra Social de Catalunya Caixa situada a les
Antigues Salines de Sant Antoni (Amposta).
Dades de contacte:
Carles Ibàñez, director del Projecte Life (carles.ibanez@irta.cat).
Albert Bertolero, coordinador tècnic del Projecte Life (albert.bertolero@irta.cat).
Sofia Rivaes, responsable de comunicació del Projecte Life (sofia.rivaes@irta.cat).
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