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1 ACTUALITAT
L’incendi de Doñana va afectar més de 70 
espècies d’aus, 38 de mamífers i 40 de plantes.MEDI AMBIENT

Castelló celebra el Dia 
Mundial de la Població
Amb motiu del Dia Mundial de 
la Població, que es celebra anual-
ment cada mes de juliol, es realit-
zarà l’activitat Cicloruta per la Mar-
jaleria: ahir, hui i demà, que consis-
tirà en un passeig en bicicleta per 
alguns dels paisatges de Castelló, 
en el qual els participants podran 
conèixer de primera mà com són i 
els diferents motius. D’esta mane-

ra, també podran gaudir dels pai-
satges que ofereix la ciutat, que és 
la capital de la Comunitat Valen-
ciana amb més superfícies verdes 
per habitant. La ruta, que es durà 
a terme el 28 de juliol, a les 18.00 
hores, s’iniciarà en el parc del Me-
ridià i es recorreran 15 quilòme-
tres en un temps aproximat de 
tres hores i mitja. H

ruta per la Marjaleria

Conéixer els secrets de 
les plantes medicinals
APNAL-Ecologistes en Acció de 
Vinaròs organitza hui dime-
cres, 26 de juliol, a partir de les 
19.00 hores, la presentació del 
llibre El sentimiento de las plantas 
medicinales, de Javier Cuartero, 
postgrau en medicina naturista 
i expert en plantes medicinals, 

i que vindrà des de Saragossa per 
a l’ocasió. 

La sala d’actes de la Casa de 
la Cultura de la localitat vinaro-
cense acollirà este acte en què 
es podran conéixer millor les 
plantes medicinals, «parlar amb 
elles» i descobrir els seus secrets 

presentació a Vinaròs

per a estar més sa, ser més fe-
liç i tindre una ment més ober-
ta, com queda reflectit en esta 
publicació que arreplega els 40 
anys d’experiència de Cuartero 
en este camp, fent insistència 
en la importància de les famí-
lies botàniques per a les virtu-
ts de les plantes, així com tam-
bé en alguns elements botànics 
que incidixen en les dites virtu-
ts. És esta una obra de sorpre-
nents revelacions i algunes da-
des inèdites sobre les plantes 
medicinals.

‘ON LINE’

UJI i Iberdrola 
impulsen un curs 
sobre l’empremta 
de carboni

Explicar què és l’empremta de 
carboni i la seua importància és 
el gran objectiu del curs Càlcul i 
compensació de l’empremta de car-
boni en organitzacions que podran 
en marxa la Universitat Jaume I i 
Iberdrola després de la firma d’un 
conveni de col·laboració. Ambdós 
entitats sumen esforços per a ini-
ciar esta primera edició del curs 
que serà impartida a través de la 
plataforma on line ‘MOOC’ de la 
universitat. El curs oferirà també 
el coneixement de les distintes fe-
rramentes disponibles per al seu 
càlcul i a desenrotllar el marc es-
tratègic per a gestionar les emis-
sions de carboni i integrar la ges-
tió del carboni en les pràctiques 
empresarials.

El director de la central tèrmica 
de cicle combinat de Castelló, Pa-
blo Pirles, destaca que és «una sa-
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Esta primera edició serà 
impartida a través de la 
plataforma ‘MOOC’

tisfacció poder col·laborar una ve-
gada més amb la Universitat Jau-
me I i sobretot en esta ocasió, en 
la que la col·laboració està vincu-
lada a un curs relacionat amb la 
lluita contra el canvi climàtic i la 
conscienciació sobre la reducció 
de gasos d’efecte d’hivernacle, as-
pectes amb què Iberdrola se sent 
totalment alineada».

Per la seua banda, el rector de 
la UJI, Vicent Climent, agraïx a 
Iberdrola esta nova col·laboració 
amb què a més de difondre co-
neixement també s’aposta per 
la preservació del planeta. «És de 
vital importància que el ciutadà 
siga coneixedor de l’empremta 
de carboni que implica realitzar 
qualsevol tasca al seu dia a dia i 
de la necessitat de conservar el 
medi ambient», va apuntar Cli-
ment al respecte. H
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Els alumnes de l’Escola Munici-
pal de Vela Marina de València 
estan tenint estos dies un poc 
més que classes de vela. I és que 
des de fa uns dies estan albirant 
un dofí que navega per l’interior 
de la Marina de València.

Tal com han informat des de 
l’Escola, es tracta d’una cria de 
dofí i té més d’un metre de lon-
gitud. Este dilluns l’han tornat 
a albirar-lo i han avisat als tèc-
nics de l’Oceanogràfic de la Ciu-
tat de les Arts i les Ciències per 
a rescatar-lo.

El dofí ha sigut vist durant 
dies i este passat dilluns els tèc-
nics de l’Oceanogràfic han acu-
dit fins al lloc per a estudiar-ho. 
Tot pareix indicar que la cria 
navega sola per la zona sense la 
companyia de sa mare.

No és la primera vegada que 
s’albiren dofins en la zona, 
l’any passat ja van haver-hi di-
versos casos d’avistaments i es-
te mateix any en Setmana San-
ta els alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Vela també van poder 
presenciar cetacis en la zona i 
navegar entre ells.

Serveis
La Fundació Oceanogràfic està 
prestant els seus servicis per a 
valorar l’estat d’este dofí llistat 
que es troba en la bocana de la 
Marina Real de València.

La Fundació, integrada en la 
Xarxa d’Encallaments junt amb 
la Universitat de València (UV) i 
la Conselleria d’Infraestructura, 
Territori i Medi Ambient, ha in-
format de que en realitat està 
desenrotllant este estudi des de 
dissabte passat, dia 22 de juliol. 
Amb la col·laboració de la Mari-
na Real i la Policia Local de Valèn-

cia, els tècnics de l’Oceanogràfic 
estan analitzant la situació del do-
fí per a actuar una vegada cone-
gut el seu estat de salut.

L’Oceanogràfic ha assegurat 
que «qualsevol decisió s’adoptarà 
procurant sempre el millor per a 
l’animal».

Espècie singular
El dofí llistat es distribuïx per 
l’oceà Atlàntic i el mar Medite-
rrani. Este xicotet dofí considera-
blement estudiat és membre de 
l’orde Cetacea, de la família Delphi-
nidae i del gènere Stenella. El nom 
Coeruleoalba al·ludix a les carac-
terístiques ratlles dels flancs, ja 
que es compon de dos paraules 
en llatí: caeruleus (blau fosc) i al-
bus (blanc).

És una espècie molt sociable 
i pot reunir-se en grups de fins 
a mil individus, encara que el 
normal són 100-500 dofins de la 
seua mateixa edat. Hi ha tres ti-
pus de grups: jóvens, adults re-
productors i adults no repro-
ductors. Les cries s’unixen al 
grup dels jóvens al voltant dels 
dos anys d’edat. Molt actiu, el 
dofí llistat sol executar diverses 
maniobres aèries: bota fora de 
l’aigua, res al llarg de l’onada 
que produïxen els barcos i bota 
rotant la cua. Pot emetre alguns 
sons, presumiblement per a co-
municar-se amb els seus sem-
blants (vocalitzant crits i xiu-
lits). Remarcar que les majors 
amenaces per a aquest dofí són 
antropogèniques. H

Prestar més ajuda als do�ns
La Fundació Oceanogràfic està analitzant la situació d’una cria de dofí llistat que sembla s’ha 
quedat sense la seua mare i que navega des del passat dia 22 per l’interior de la Marina de València

Alumnes de l’Escola 
Municipal de Vela 
de València són els 
nous ‘companys’
del jove cetaci

ESTUDI I PRESERVACIÓ

Els tècnics de 
l’Oceanogràfic 
adoptaran les 
millors mesures 
possibles per al dofí

33Espècie 8 El dofí llistat és molt sociable i actiu, fins al punt de poder executar diverses maniobres aèries.
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