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65.000 visitants
a La Santa Market

BALANÇ · L’afluència a l’agost, molt superior a la del juliol PRÒRROGA · Planegen
estirar l’obertura passat el 27 d’agost, el cap de setmana de l’1 al 3 de setembre
Un operari aplica el tractament químic a uns exemplars
d’ailant ■ CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA

E. Agulló

Lluita contra
l’ailant a l’Alta
Garrotxa

SANTA CRISTINA D’ARO

L

a Santa Market, el recinte
lúdic amb gastronomia, concerts i parades d’artesania i
complements a l’aire lliure a
Santa Cristina d’Aro, ja ha assolit
els 65.000 visitants. L’afluència va
tancar el mes de juliol amb un registre aproximat de 23.000 assistents, però durant la primera quinzena d’agost els registres han millorat, amb més de 40.000 persones aquest mes. Ara la pròxima fita que es posen els organitzadors
és superar els 100.000 visitants
abans del tancament de la primera
temporada.
Inicialment, a l’agost La Santa
havia de tancar només els dilluns,
el final previst s’havia fixat per al
diumenge 27, però d’acord amb els
expositors –més de 200 hi han
participat– i amb el consistori, un
dels promotors de la iniciativa, Julio Rico, explica que des d’aquesta
setmana obren els set dies de la
setmana i avança que –més enllà
del dia 27– també hi haurà “una
pròrroga el cap de setmana del divendres 1 al diumenge 3 de setembre”. Rico argumenta que així
allargaran la inèrcia positiva de les
darreres setmanes i compensaran
els maldecaps que la meteorologia
els ha jugat en diversos caps de
setmana.
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Els Blaumut, dimarts
En les darreres setmanes, el recinte s’ha completat amb una zona

a Engeguen un programa de control

d’aquesta espècie invasora
Redacció
OLOT

L’escenari de concerts de La Santa Market, amb la piràmide enllumenada de
la zona ‘boho’ al fons, aquesta setmana ■ E.A.

chill-out per prendre una copa al final de la vetllada. I entre els plats
forts de la programació musical
destaca l’actuació pendent del
grup Blaumut, dimarts 22 al vespre (22.30 h). L’entrada al recinte
continua sent gratuïta i la tarifa
per aparcar-hi es manté en 5 euros
per vehicle, independentment del
nombre de persones.

Rico destaca que La Santa ha
atret molts turistes estrangers, un
dels segments de mercat en què
volen aprofundir amb promoció i
campanyes entre operadors turístics. També han fet forat entre el
públic gironí i han detectat que
molts dels assistents repeteixen
visita diversos dies, tendència que
esperen consolidar. ■

El Consorci de l’Alta Garrotxa ha començat aquest
estiu uns treballs de control de l’ailant (Ailanthus,
o “arbres pudents”), una
espècie vegetal invasora.
La feina consisteix a fer
desbrossades selectives i,
posteriorment, aplicar un
tractament químic a cada
peu de la planta. La superfície afectada per l’aliant
és de 6.450 metres quadrats de l’espai protegit, al
voltant del riu Llierca, als
termes municipals de
Montagut i Oix i Tortellà
Fins ara, l’actuació s’ha
realitzat amb la col·laboració de la Diputació i
l’Obra Social La Caixa.
A la tardor, els treballs
es reprendran, però a càrrec només del consorci.

Consistiran –han explicat– a fer el tractament de
les restes vegetals per tal
d’eliminar els peus d’ailant després d’haver fet el
tractament químic de la
primera fase. Els responsables de l’ens preveuen
que durant els anys successius s’hagin de fer intervencions puntuals de
manteniment per tal d’erradicar aquesta espècie
en l’EIN de l’Alta Garrotxa.
El consorci ha destacat
que l’execució del projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració activa dels propietaris, que,
mitjançant d’acords de
custòdia i el seu compromís actiu en la conservació de les seves finques i
l’espai protegit, ha facilitat totes les tasques derivades del projecte. ■

