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Alerten que els sòls agrícoles de Bianya són un bé
escàs

Canvi de municipi

El DAR presenta el mapa de sòls

Tenim 1.853 municipis amb
continguts locals. Trieu-ne un:

01/07/10 02:00 - LA VALL DE BIANYA - JORDI CASAS

El Departament d'Agricultura ha elaborat el
mapa de sòls de la Vall de Bianya i ha
determinat que els sòls agrícoles són un bé
escàs, menys de la meitat de la seva
superfície, que cal preservar. La Garrotxa és la
comarca del país que té el sòl més cartografiat,
ja que la Vall d'en Bas, l'altre dels grans espais
agrícoles, i el parc natural el tenen redactat.
El cap del servei de Producció Agrícola del DAR,
Jaume Boixadera, ha alertat que cal ser el màxim de
respectuós possible amb els espais agrícoles de la
Vall de Bianya quan es planifiquin noves
infraestructures i nous creixements urbans i
industrials. Ha recordat que per les condicions
climàtiques –una pluviometria elevada– Bianya i la
Garrotxa en general tenen terres molt fèrtils, però
n'hi ha relativament poques a causa de l'orografia –
les planes escassegen i no són de grans
dimensions–. Boixadera hi ha afegit que a la Vall de
Bianya hi ha zones de forts pendents, que es poden
aprofitar per a l'activitat ramadera.
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Anar-hi

Darrers m unicipis visitats:
Girona

El sòl agrícola conviu a Bianya am b l'urbanitzat. Foto: J.C.
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La Vall de Bianya La Vall d'en Bas
Jaume Boixaderas ha explicat que la necessitat de
preservar les planes agrícoles és una necessitat
general al país, sobretot on hi ha les grans
extensions, com ara el pla de Lleida, els deltes dels rius, les planes d'Osona i del Vallès o les de l'àrea de
Reus i Barcelona, aquesta última ja perduda per la important humanització. El director dels serveis
territorials del DAR a Girona, Josep Guix, i l'alcalde de la Vall de Bianya, Albert Busquets, han coincidit a
assenyalar la importància del nou mapa per a la planificació del territori.

Un tros més
La geòloga Marta Puiguriguer, que ha elaborat el mapa, ha explicat que es tracta d'una radiografia de les
propietats físiques i químiques del territori. Ella mateixa hi ha afegit que hi ha hagut un important treball de
camp previ a la classificació –s'ha fet segons el mètode americà– amb mostres preses al terreny i
estudiades al laboratori. Segons ella, el mapa de la Vall de Bianya, de fet, és la continuació de la cartografia
de sòls de la comarca de la Garrotxa, que ja comprèn el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
la Vall d'en Bas, l'altre gran espai agrícola de la zona i el que té les terres de més qualitat del país.
Darrera actualització ( Dijous, 1 de juliol del 2010 02:00 )
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Els mitjans n’han fet un gra
massa del rescat dels miners
xilens?
Sí, ho han convertit en un espectacle
Sí, no han respectat la intimitat de miners i
famílies
No, és lògic que es facin ressò d’una bona
notícia
No, s’ha donat al fet la importància que li
pertoca
Vota
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DESAR AQUESTA PÀGINA A:

Cinema a Girona

Quina pellicula vols veure?
A quina sala de cinem a vols anar?

…elpunt.cat/…/188868-un-tros-mes.html

1/2

14/10/2010

Avui+El Punt - Notícia: Alerten que els …

COMENTARIS

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al w eb és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Herm es i acceptar les
Norm es de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.

Totes les planes
de cooperació

DICCIONARIS
Consulteu aquí els diccionaris

M és llegides
14/10/10 02:00 MADRID.

Montilla defensa a Madrid que Catalunya “ja té
estat propi”
14/10/10 02:00 LONDRES.

Escòcia obre el període clau per al projecte
sobiranista
14/10/10 07:27 COPIAPÓ.

Acaba amb èxit l'operació de rescat dels 33
miners xilens
14/10/10 02:00 ARENYS DE LLEDÓ.

El pacte del Matarranya
14/10/10 02:00 BARCELONA.

El nou filó dels mòbils
14/10/10 02:00

Separació i boda secreta a ‘Friends'
14/10/10 02:00 PALAFRUGELL.

Petició de presó per al policia i la xicota agredits
14/10/10 02:00 BARCELONA.

Una avaria com la de rodalies no faria aturar ni
metro ni FGC
14/10/10 14:01 VERGES.

Cinc ferits lleus en bolcar un autobús amb 17
persones a dins a Verges
14/10/10 02:00 BARCELONA.

CiU ofereix suport estable a Madrid a canvi del
concert
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Avisos legals

Publicitat Posar com a pàgina d'inici

Índex

Copyright © 2009-10. Grup Hermes. Versió v.1.1

Amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
El Grup Hermes:
El Punt Habitatge:
El Quiosc:
Ginys:

El Punt Avui Presència L'Econòmic El Quiosc Club del Subscriptor El Punt Habitatge Avui.tv Blogs
Venda de Pisos a Girona Venda de Pisos a Barcelona Venda de Cases a Badalona Venda de Cases a Castelló d'Empúries (Girona) Lloguer de Cases a Barcelona
Lloguer de Cases a Girona Lloguer de Pisos a Costa Brava (Girona) Lloguer de Pisos a Costa Daurada (Tarragona) Lloguer de Pisos a Barcelona
El Punt Avui El 9 Esportiu de Catalunya Presència L'Econòmic Sortim Catalonia Today B30

Llistat de notícies

Ticker

RSS personalitzat

Feed Atom

…elpunt.cat/…/188868-un-tros-mes.html

2/2

