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Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera

Camps d'arròs inundats

La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera forma
part del Programa 'L'Home i la Biosfera' (MAB) de la
UNESCO,  composta  actualment  per  610  reserves
disseminades per 117 països. La inclusió de noves
reserves  la  decideix  la  Mesa  del  Consell
Internacional  de  Coordinació  del  Programa  sobre
l'Home  i  la  Biosfera  (MAB),  amb  seu  a  París.  A
l'estat  espanyol  hi  ha  40  espais  que  són  reserva
mundial de la biosfera, només un a Catalunya, el
Parc Natural del Montseny, des del 1978. Les Terres
de  l'Ebre  són  la  segona  reserva  catalana  que
aconsegueix  aquesta  declaració,  35  anys  després
de la primera.

La UNESCO, Organització de les Nacions Unides per
a l'Educació, la  Ciència i  la  Cultura,  ha designat
enguany les Terres de l'Ebre com a nova reserva de
la biosfera. 

La decisió va ser presa a París en una reunió del
Consell Internacional de Coordinació del Programa
sobre l'Home i  la  Biosfera  (MAB). Es  tracta d'una
zona   de  367.729  hectàrees  de  superfície  i  una
població de 190.000 habitants, i inclou el delta i la
conca de l'Ebre, el  riu  més cabalós  d'Espanya.  El
2012 s'havia desestimat aquest reconeixement  per
incloure terres de l'àrea d'influència de les Centrals
Nuclears properes a la indústria química AirCross,
enguany la proposta ha exclòs aquesta àrea i és per
això que ha obtingut la designació de Reserva de la
Biosfera.

 
El  conseller  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha
celebrat que el Consell Consultiu Internacional hagi
elegit les Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera.

L'elecció es va fer el dimarts 28 de maig del 2013,
amb  la  presència  del  director  general  de  Medi
Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares. 

La Reserva de la Biosfera significa per a les Terres
de  l'Ebre  una  oportunitat  que:  ha  de  comportar
noves  aportacions  econòmiques,  difusió
internacional del territori i  el reconeixement dels
seus valors patrimonials,  ha destacat  el  conseller
Josep Ma Pelegrí. També ha afirmat que: “serà una
eina per cohesionar i gestionar millor el territori”.
Segons  ha  dit,  la  reserva  de  la  biosfera  és  "una
marca  de  qualitat  reconeguda  mundialment  que
farà compatible la preservació de l'entorn amb el
desenvolupament  econòmic  sostenible  de  les
Terres de l'Ebre". Segons Pelegrí, la candidatura és
una  bona  oportunitat  per  situar  Catalunya  i  les
Terres de l'Ebre en el mapa internacional. També
ha  assegurat  que  constitueix  una  oportunitat  de
dinamització  de  tot  aquest  àmbit,  i  que  podrà
assolir una major disponibilitat de les aportacions
econòmiques de Govern de l'Estat i incrementar el
reconeixement   dels  seus  valors  patrimonials:
naturals, paisatgístics, històrics i culturals.

D'altra banda, Pelegrí  ha valorat la designació de
reserva de la biosfera com "una eina per cohesionar
i gestionar millor el territori, una marca de qualitat
reconeguda  mundialment  que  farà  compatible  la
preservació  de  l'entorn  amb  el  desenvolupament
econòmic sostenible de les Terres de l'Ebre". 

La gent de les Terres del Ebre, han rebut aquesta
notícia amb gran entusiasme, que o consideren com
una gran oportunitat per potenciar els seus recursos
econòmics, culturals i històrics.

Flamencs als aiguamolls


