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Els quatre esturions procedents de Bordeus
ja són a la seu de l’IRTA a la Ràpita 

REINTRODUCCIÓ DE PEIXOS MIGRADORS

La RRàpita  Redacció 

Dimarts a la nit es va completar
amb èxit el complex trasllat fins a la
seu de l’IRTA a la Ràpita dels quatre
exemplars d’esturió europeu proce-
dents del centre de conservació de
St Seurin-sur Isle, a Bordeus, des-

prés d’un viatge de 700 quilòme-
tres en un camió climatitzat. Ara ro-
mandran durant anys a la Ràpita en
uns tancs a la seu de l’organisme
català de recerca, on s’estudiarà la
seua aclimatació i adaptabilitat a
l’aigua salada en condicions homo-
logables a la de la costa del Delta.

En 30 dies s’exposaran pública-
ment, ja que l’Idecé, que gestiona el
projecte Migratoebre de reintroduc-
ció de l’esturió i altres peixos migra-
dors al riu Ebre, vol fer una campan-
ya de divulgació i sensibilització. De
fet, l’evolució dels peixos es podrà
seguir en directe i en línia. ■

Fins a 65 treballs opten als premis
Mayor Zaragoza en la seua 12a edició

SOCIETAT

Tortosa  Redacció

Un total de 65 treballs, clip-
metratges de dos minuts de du-
rada,  s’han presentat a la 12a
edició dels Premis Federico Ma-
yor Zaragoza, organitzat pels
Amics i Amigues de la Unesco
per a reconèixer vídeos elabo-
rats que facen bandera del le-
ma ‘Salvem el planeta: actuem
ara, demà pot ser tard’. Dels 65,
se n’han presentat 7 en la cate-
goria ‘Cicle superior d'Educació
Primària i Primer cicle d'ESO’;
32 en la categoria ‘Segon cicle
d’ESO’; 23 en la categoria de
batxillerat i cicles formatius, i 3
en la d’entitats, institucions i al-
tres. Del total, 20 són de les Te-
rres de l'Ebre. També s'han pre-
sentat treballs de Mallorca, Rei-
nosa, Santander, Zaragoza i de
la resta de Catalunya. En total,
de 17 localitats diferents. La do-
tació, que fa personalment Fe-

derico Mayor Zaragoza, és de
5.000 euros.

Després de 10 anys de pre-
miar experiències, l’any passat
es va optar per distingir treballs
exprés d’aprenentatge i de
conscienciació dels jóvens i en
un format més tecnològic com
és l'elaboració d'un clipmetrat-
ge de dos minuts de durada.

L'acte de lliurament de pre-
mis serà en dissabte, concreta-
ment el 16 de març a l’Auditori
Felip Pedrell, per a donar opció
que participen els jóvens de les
escoles i instituts que són
els que han confeccionat els
clipmetratges. A part de visionar
els vídeos premiats, hi haurà
una conferència amb Federico
Mayor Zaragoza, amb el títol
Reptes globals, respostes glo-
bals i a temps. El dia abans, Ma-
yor Zaragoza farà també una
conferència a la Cambra de
Comerç. ■

Imatge d’un exemplar d’esturió en el moment d’extraure’l del camió. / MARIANO CEBOLLA / LIFE MIGRATOEBRE


