Informes diaris d’informació ambiental Colls i Miralpeix del 02/08/12 i 04/08/12 a
l’espai del parc del Foix, Platja Llarga i L’Ortoll 2
Data:

Diumenge 4 d’agost de 2012

Parc del Foix
INCIDÈNCIES: Sense incidències remarcables.

OBSERVACIONS: S’observa un lent però progressiu augment de la sensibilització dels usuaris, gràcies a les
funcions informatives, pel que fa respecte al fet d’alimentar al les aus amb pa i d’altres restes
d’alimentació antròpica, tot i que en alguns casos se’ns comenta per part dels usuaris el fet
de que les explicacions, oferides pels informadors mediambientals, entren en contradicció
amb les accions d’alguns grups locals de defensa de la fauna que de manera regular donen de
menjar de manera massiva a les citades aus (pinsos).
Seria doncs aconsellable unificar criteris al respecte i definir de manera clara i conjunta una
línia d’actuació pel que fa a tal circumstància

Platja Llarga
OBSERVACIONS: S’aprecia una progressiva degradació de la zona per l’ús de l’espai per part dels usuaris en els
diferents espais: tanca delimitadora de la zona dunar, estaques arrencades, corda tallada,
acumulació de brossa de tipus domèstic, etc...
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L’ORTOLL 2
OBSERVACIONS: S’observa un augment constant i important d’acumulació de brossa de tipus, tant domèstic
com sexual, a tota la zona de l’Ortoll 2, que coincideix en el temps amb l’augment molt
considerable de l’afluència d’usuaris de la zona de la Platja Llarga que fan servir aquest espai
com a aparcament de vehicles privats per la proximitat amb la zona abans mencionada.
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