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Per un 2008 ben sostenible a Bescanó
Per Eugeni Domingo
Passejar pels paratges del volcà de la
Crosa, regar els nostres camps sense
patir per l’aigua o endinsar-nos en la
nostra història visitant el Pou del
Glaç..., són alguns dels petits plaers de
què podrem gaudir si tenim cura del
nostre patrimoni natural
• ESTALVI D’AIGUA: El Consell Comarcal del Gironès
engegarà una campanya d’estalvi d’aigua i es repartiran
uns 5.800 mecanismes per instal·lar a les aixetes. Ho
subvencionen l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments adherits a la campanya: Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Cassà de la Selva, Vilablareix i Sant Julià
de Ramis. El cost total de la campanya serà d’uns 60.000
euros i preveu l’edició d’uns fulls informatius i la creació,
a cada poble, d’uns punts on educadors ambientals explicaran als ciutadans com estalviar aigua.
• SISTEMA DE REGADIU: Bescanó destinarà més de
70.000 euros a la construcció d’un nou sistema de regadiu. El projecte preveu la desconnexió de la xarxa de regadiu del sistema de sanejament i es vol millorar el servei
d’abastament d’aigua de la població, especialment a les
produccions agrícoles o ramaderes, activitats importants
per a l’economia del municipi.
• VOLCÀ DE LA CROSA: Està essent gestionat pel nou
Consorci del Volcà de la Crosa, format pels ajuntaments
d’Aiguaviva, Bescanó i Vilobí d’Onyar i pels Consells Comarcals del Gironès i la Selva. La voluntat és preservar i
revalorar aquest patrimoni natural i cultural i promoure
el seu coneixement. Altres objectius són el desenvolupament turístic, el finançament, la neteja, un pla de millora
forestal, la creació d’itineraris, l’obertura d’un centre d’interpretació per als visitants o la propera Festa de la Crosa.
La Crosa es troba a la falla que separa les Guilleries de la
plana de la Selva. És el volcà amb el cràter més gran
de la Península i un dels més grans d’Europa, amb
un diàmetre de 1.250 metres, originat per les violentes
explosions degudes al contacte del magma amb una gran
bossa d’aigua subterrània.
• POU DEL GLAÇ: Projecte d’adequació de l’entorn natural del Pou de Glaç de Vilanna, gràcies al conveni entre
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la Diputació de Girona i “la Caixa”. Pretén conservar i millorar l’entorn del Pou del Glaç, amb un alt valor històric
i paisatgístic, i propiciar la inserció laboral de grups amb
risc d’exclusió social. S’hi invertiran, per mitjà d’un conveni, un total de 320.000 euros i les accions que s’hi
duran a terme suposaran, en el termini d’un any, la millora dels accessos al pou, la desbrossada, l’eradicació
d’espècies exòtiques i la difusió dels valors naturals de
l’espai. El Pou del Glaç forma part de la ruta de les arquitectures de l’aigua del Consell Comarcal del Gironès. Una
passejada d’interès pel patrimoni industrial que utilitzava
aquest bé per dur a terme la seva activitat i que ens enllaça amb Salt i la comarca de la Selva. A més, es troba
molt proper al carril bici.

ECO-Consells
• Banyar-se fa gastar QUATRE VEGADES més aigua i energia que dutxar-se!
• Utilitzar la rentadora o el rentaplats amb la càrrega plena ajuda a racionalitzar
i utilitzar d’una manera eficient l’aigua que s’empra en el procés de rentat.
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