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La Generalitat de Catalunya

comprarà la Plana del Vinyet
que formarà part de la Xarxa
Natura 2000
19 novembre 2020
Una de les zones amb més interès paisatgístic i natural de la
zona del Gaià, la Plana del Vinyet, té el seu futur assegurat
després que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat que la
comprarà als actuals propietaris, la companyia Endesa, per
aconseguir que aquesta àrea de 23 hectàrees passi a reforçar
l’espai d’interès natural de la desembocadura del Gaià,
protegida com a refugi de fauna salvatge i com a ZEC, Zona
d’Especial Conservació de la Xarxa Natura 2000.

Moment de la compareixença
del Conseller Calvet davant
dels mitjans de comunicació.
El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Damià Calvet, ha fet l’anunci oficial durant una
visita a les comarques de Tarragona que l’ha portat també a
aquest espai. Segons Calvet, les negociacions per fer la
compra estan molt avançades i l’adquisició possibilitarà dur a
terme aquelles polítiques de protecció del medi natural més
acords en la defensa d’aquest territori.

La Plana del Vinyet, aïllada de les carreteres i el recorregut
ferroviari, no està tampoc afectada per estructures
urbanístiques o industrial. L’associació mediambiental Hort de
la Sínia, que té un acord de custodia del cabal del riu Gaià
celebra aquesta compra per part de la Generalitat perquè hi
havia altres compradors interessats en la Plana del Vinyet i
cap dels altres projectes contemplaven el seu reaprofitament
com a espai natural.

El Conseller Calvet, amb el coalcalde d’Altafulla, Jordi
Molinera, i altres autoritats passejant per la Plana del
Vinyet.
626 863 848
info@altafulles.cat
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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