
us convida a la inauguració  
de l’exposició de cartells

Dia: 8 de febrer de 2012
Hora: 12.30h
Lloc: IES Celestí Bellera, c. d’Esteve Terrades, s/n,
         de Granollers

Us hi esperem!

Dilluns, 6 de febrer de 2012
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Un estudi alerta de 
la reducció de l’aigua 
disponible a la conca 
de la Tordera
El canvi climàtic fa perillar els ecosistemes 
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Una imatge de la conca de la Tordera  que ha estat objecte d’estudi pel CREAF 

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un recent estudi científic 
presentat a Sant Celoni 
alerta que el canvi climàtic 
reduirà l’aigua disponible 
de la conca de la Tordera. La 
investigació l’ha dut a terme 
el Centre de Recerca Ecolò-
gica i Aplicacions Forestals 
de Catalunya (CREAF) amb 
el suport econòmic l’Obra 
Social de CatalunyaCaixa i la 
col·laboració de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries (IRTA) i l’Euro-
pean Topic Center for Spatial 
Information and Analysis 
(l’ETC-SIA), entre altres 

entitats. 
Els resultats del CREAF 

són el fruit de tres anys 
d’avaluar el litoral català 
davant els efectes del canvi 
climàtic. El projecte, sota el 
nom d’Adaptació al Canvi 
Climàtic en l’Ús de l’Aigua 
(ACCUA) s’ha centrat, a ban-
da de la conca de la Tordera, 
en la del Fluvià i el Siurana. 
Segons les anàlisis, el CREAF 
preveu que les aportacions 
anuals d’aigua dels rius de la 
conca disminueixin de forma 
rellevant, i que continuïn 
davallant fins al 2100. Aques-
ta conclusió es basa sobretot 
en les previsions climàtiques 
pel 2030, en què la tempera-

tura mitjana augmentarà fins 
uns 0,3 graus, i unes davalla-
des en les precipitacions de 
fins a un 7%.

Aquestes condicions ambi-
entals provocaran una dismi-
nució de l’aigua pels sistemes 
ecològics, agrícoles i urbans, 

i un augment dels dies amb 
cabals per sota del mínim 
recomanat per la supervivèn-
cia dels ecosistemes fluvials.

L’activista Pepe Beúnza

Caldes de Montbui

G.B.

L’Institut Català Internaci-
onal per la Pau ha premiat 
el calderí Pepe Beúnza amb 
el premi ICIP Constructors 
de Pau, per ser el primer 
home de l’Estat que es va 
negar a realitzar el servei 
militar obligatori per motius 
no religiosos, l’any 1971. El 
lliurament del premi s’havia 
de fer dijous al vespre en 
un acte públic al Parlament 
de Catalunya, però va que-
dar ajornat a causa del mal 
temps.

La negativa de Pepe Beún-
za a fer el servei militar li 
va suposar dos consells de 
guerra, i posteriorment, una 
condemna a 15 mesos de 
presó i 18 mesos més en un 
batalló disciplinari al Sàhara 
Occidental. L’acte de Beúnza 

va inspirar altres objectors 
coneguts com Victor Boj o 
Jordi Agulló. Actualment, 
Pepe  Beúnza participa en 
campanyes pel desarmament 
i també en campanyes en 
defensa dels drets humans 
universals.

Pepe Beúnza, de Caldes, rep 
un premi al foment de la pau

Miquel Prat
i Sabaté
Alcalde de Castellcir

1995-2007

L’Ajuntament de Castellcir,
en agraïment a la seva total dedicació a la gent del poble.

Ha mort el 5 de febrer als 71 anys.
El funeral se celebrarà aquest dimecres, 8 de febrer, 

a les 11 del matí, a l’església de Castellcir.

Castellcir, febrer de 2012


