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Diari de Girona

Comarques

Detecten la presència
d'una cuca de llum exòtica
a les comarques gironines
Podria ser originària

de l’Amèrica Central i
emet bioluminescència
durant el vol
N’han trobat al
Gironès, al Baix
Empordà i a la
Garrotxa
A.C. GIRONA

■ Per primera vegada a Catalunya
aquest estiu s’ha detectat a les comarques gironines la presència
d’una espècie de cuca de llum exòtica. Es tracta d’una cuca de llum
d’una espècie nova o poc documentada del gènere Photinus i s’ha
trobat sobretot en poblacions del
Gironès, la Garrotxa i el Baix Empordà, segons va informar ahir el
Departament de Territori i Sostenibilitat.
La descoberta ha estat possible
gràcies a dos equips científics que
han treballat en la identificació
d’aquesta espècie, un del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona i un
altre mitjançant la plataforma de
participació ciutadana gusanosdeluz.
Segons el butlletí de la Institució

Un exemplar d’aquesta
espècie de cuca de llum.
XAVIER SERRET

Catalana d’Història Natural, a
començaments d’agost els especialistes van tenir coneixement
de la presència a Sant Joan de
Mollet i Flaçà de milers d’exemplars de cuques que emetien
llum de forma intermitent, produint «un gran efecte lluminós
nocturn».
I és que la cuca de llum exòtica detectada presenta un comportament desconegut en la
fauna autòctona, ja que emet
bioluminescència durant el vol.
Segons el Departament de
Territori, es creu que es tracta
d’una espècie originària d’Amèrica Central, i no es descarta la
seva presència anterior a Catalunya per les densitats detectades aquest estiu, amb poblacions de centenars d’exemplars.
A més, alguns veïns del Gironès
expliquen que ja feia almenys
dos anys que s’havien adonat de
la seva presència en aquest punt
de la demarcació.
Encara es desconeixen els
possibles efectes sobre les espècies autòctones ni la seva via
d’entrada al país, però des de la
Generalitat recorden que les espècies exòtiques que poden esdevenir invasores representen
una de les principals causes de
pèrdua de biodiversitat.

Trobada Capacitats a Banyoles
DdG GIRONA

■ La vuitena Trobada Capacitats
al Pla de l’Estany, adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual, es celebrarà diumenge al
Parc de la Draga de Banyoles. La
finalitat de la trobada és gaudir
d'un matí físicament actiu, conèixer nous esports i compartir bons
moments amb amics i familiars.
La jornada ofereix activitats i
jocs distribuïts en itineraris de diferents intensitats: Pirineus (acti-

vitats multiesportives d’intensitat
i dificultat baixa), Andes (activitats multiesportives d’intensitat i
dificultat moderada), Himàlaia
(activitats multiesportives d’intensitat i dificultat alta) i Canigó
(activitats multiesportives per
persones amb discapacitat física)
que cada esportista pot escollir
segons el seu grau d’autonomia.
L’esdeveniment està organitzat
pel Consell Esportiu del Pla de
l’Estany i la Comissió Esport i Dis-

capacitat del Pla de l'Estany, formada pel Consell Comarcal, Junts
i Endavant, Fundació Mas Casadevall, Fundació Estany, Grup
MIFAS i el suport de l’Ajuntament
de Banyoles, la Diputació de Girona i la Generalitat.
Per participar-hi cal fer inscripció prèvia al correu electrònic
msallares@ceplaestany.cat amb
les dades de l’esportista abans del
 d’octubre a un cost de  euros
per persona o  el mateix dia.

L’evacuació en helicòpter dels ferits. BOMBERS

Dos ferits greus
en una deflagració
a Sales de Llierca
Dos operaris pateixen

cremades de segon grau a
la cara i les mans en carregar
un dipòsit de gas propà
EVA BATLLE SALES DE LLIERCA

■ Dos operaris van quedar ferits
greus ahir per una deflagració
mentre carregaven un dipòsit de
gas propà a Sales de Llierca i van
haver de ser traslladats per cremades amb dos helicòpters del SEM
fins a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.
Els fets es van produir pels volts
de dos quarts de deu al Molí d'en

Galceran, al nucli de Sadernes i
Sant Grau, a Sales de Llierca, quan
dos treballadors d’entre  i 
anys estaven posant el gas propà
a un dipòsit d'un particular i van
patir cremades a la cara i a les
mans a causa d'una deflagració.
Els Bombers s’hi van desplaçar
amb quatre vehicles per atendre
el succés, que no va danyar el dipòsit ni el tanc. Segons el SEM, les
cremades són de segon grau, motiu pel qual es van activar dues
ambulàncies i dos helicòpters.
En tractar-se d’un accident laboral, fins al lloc dels fets també
s’hi van desplaçar efectius dels
Mossos d’Esquadra.
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EN PLENA FASE D’EXPANSIÓ
NECESSITA INCORPORAR UN

ASSESSOR/A
PUBLICITARI
-

-

Gestionar cartera de clients
Prospecció comercial i captació de clients nous
Comercialització de productes principalment digitals
Implicació en tot el procés de venda: preparació
de propostes, anàlisi de resultats, etc.
REQUISITS:
2 anys d’experiència en el món comercial
Perfil digital
Habituat a treballar amb objectius
Imprescindible parlar català
Bona presència
Carnet de conduir i vehicle propi

ES VALORARÀ:
- Formació en màrqueting digital i publicitat
- Habituat a treballar amb CRM’S
- Nivell d’anglès
OFERIM:
- Alta Seguretat Social
- Sou fix + variables + quilometratge
Enviar currículum a: anna.lopez@ddg.cat

