Donatius
per etapes

Projectes i entitats involucrades

ELS DONATIUS RECOLLITS A CADA ETAPA
DE L’ULTRA CLEAN MARATHON ANIRAN DESTINATS
ALS SEGÜENTS PROJECTES DE CONSERVACIÓ.
TOTS ELS PROJECTES SÓN PROMOGUTS PER
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Paisatges Salvats de les
comarques gironines.
Campanya de sensibilització
L’Associació de Naturalistes de Girona ha iniciat
una campanya de sensibilització sobre espais
gironins preservats gràcies als moviments
en defensa del territori de les comarques
gironines. Amb els donatius l’entitat farà
campanyes de comunicació on mostrarà les
principals dinàmiques de transformació del
territori gironí i els impactes causats en el
medi ambient, així com fer visible el paper de
les entitats i plataformes involucrades en la
defensa d’aquests espais naturals.

Projecte escanyagats
L’Associació La Sorellona ha iniciat el projecte
escanyagats, un projecte que vol evitar
l’extinció de poblacions de l’espinós i el gripau
d’esperons, amenaçats a diverses comarques
del gironès. Els donatius rebuts es destinaran
a reintroduir l’espinós en rieres adequades,
tot creant estocs de reserva.

Millora ambiental del bosc de ribera
de la Colònia Santa Maria de Ripoll
El bosc de ribera de la Colònia Santa Maria
de Ripoll destaca per la presencia de salzes,
verns i fauna fluvial de muntanya. Amb els fons
obtinguts el Consorci del Ter preveu fer una
neteja dels abocaments incontrolats ocorreguts
al llarg dels anys i treballs forestals de millora
dels hàbitats existents (control d’espècies
invasores, aclarida i potenciació de la salzeda
i verneda).

Conservació de la colònia d’ocells
ardeids de la finca Espadamala de
Baix del projecte de custòdia fluvial
«Riberes del Ter»
El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
treballa per la conservació dels nius d’ocells
aquàtics i fer-ho compatible amb activitats
ramaderes sostenibles de la zona. Els donatius
es destinaran a la protecció de l’hàbitat fluvial
i la preservació de la colònia mitjançant la gestió
dels ramats (evitant l’accés a la zona fluvial) així
com la protecció de la verneda on hi fan els nius.

Instal·lació d’abeuradors artificials per la fauna
a la serra de Costa Ampla
L’Estació Biològica del Pallars Jussà està duent a terme un projecte
d’instal·lació d’abeuradors artificials per la fauna del Pallars Jussà.
Gràcies als abeuradors s’afavoreix la fauna silvestre en una zona amb
forts episodis de secada i sense fonts ni cursos d’aigua permanents.
Amb els donatius es compraran nous abeuradors que s’instal·laran
a la serra de Costa Ampla (Talarn).

Instal·lació d’abeuradors artificials per la fauna
a la serra de Costa Ampla
La timoneda d’Alfés és el darrer gran erm estèpic que resta a Catalunya.
Té un alt valor gràcies a la diversitat que allotja (és l’única localització a
Catalunya on es troba l’alosa becuda). Amb els fons obtinguts l’Associació
Trenca instal·larà una tanca per limitar els accessos a les zones sensibles
de l’espai.
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Més pastura i més natura!
Impuls a la ramaderia extensiva per a la gestió d’hàbitats
i prevenció d’incendis a Montserrat
L’entorn de la muntanya de Montserrat té una gran riquesa natural,
amb un paisatge singular i únic. En aquest espai La Fundació Catalunya
— La Pedrera hi esta duent a terme el projecte europeu LIFE Montserrat.
Els donatius els destinarà a la instal·lació d’un tancat per a rucs al Coll
de Can Maçana (Parc Natural de la Muntanya de Montserrat). Els rucs
hi pasturaran lliurement per fer un control efectiu de la vegetació amb
la finalitat de prevenció de grans incendis forestals i de manteniment
d’espais oberts per afavorir la biodiversitat.

Custodiant tresors a l’Ametlla de Mar
L’entorn natural de l’Ametlla de Mar és un espai que presenta valors
paisatgístics i biològics molt remarcables i representatius de la costa
tarragonina. A més, s’hi troben diverses llacunes litorals en les que s’hi
està recuperant el samaruc, un petit peix endèmic que està en greu perill
d’extinció. L’Associació Graëllsia destinarà els donatius a divulgar els
valors naturals de l’espai, tot organitzant visites guiades i l’Associació
Paisatges Vius destinarà els donatius a restaurar noves llacunes litorals
per a que hi pugui viure el samaruc.

Estudi i conservació del Cap d’olla gris
als canyons del Maresme
El cap d’olla gris (Grampus griseus) és una de les espècies menys
conegudes i estudiades del Mediterrani. A més, ha patit un decreixement
de les seves poblacions en els darrers anys. Amb els donatius SUBMON
treballarà per a la recopilació de dades sobre el cap d’olla gris als canyons
del Maresme i al canyó de La Fonera (Palamós).

