Ajuntament de Breda

Pressupostos participatius 2017

NÚMERO D’ORDRE
4
TÍTOL DE LA PROPOSTA
Diagnosi i edició d’un llibre divulgatiu de la fauna vertebrada del municipi de Breda
DESCRIPCIÓ BREU I PRECISA DE LA PROPOSTA
La present proposta pretén fer una prospecció i diagnosi de la fauna vertebrada (peixos, amfibis,
rèptils, aus i mamífers) del municipi de Breda i dels hàbitats on viu, per tal de tenir un coneixement – a
hores d’ara desconegut- en detall de la riquesa faunística del nostre municipi. Com a producte final
d’aquest estudi es proposa l’edició d’un llibre, de caràcter divulgatiu, molt visual, amb força imatges
(dibuixos i fotografies), que sigui estil guia de la fauna vertebrada de Breda. El llibre, a més, inclourà
un apartat amb propostes de conservació, gestió i millora per a la gestió i conservació de les espècies
i els hàbitats. D’altra banda, també s’elaborarà un mapa digital amb tots els hàbitats d’interès per a la
fauna vertebrada del municipi cartografiats al detall.
JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS PÚBLIC I GENERAL DE LA PROPOSTA
La cultura d’un país també es mesura pel coneixement i l’estimació dels seus valors naturals.
Partint d’aquesta premissa, el llibre que es proposa pretén la divulgació i preservació de la nostra
riquesa faunística, actuant en dos àmbits:
- Apropar el conjunt de vilatans i vilatanes de Breda, grans i petits, el coneixement de la fauna
vertebrada del nostre municipi i dels hàbitats on viu, per tal que tothom pugui descobrir,
conèixer i, per tant, respectar aquest patrimoni natural tan valuós;
- Alhora, que tant el llibre com l’informe adjunt, esdevinguin una eina útil en la planificació i en
l’ordenació del municipi: una guia per als gestors per a preservar i , si cal, millorar l’estat de
conservació d’aquestes espècies animals i els seus hàbitats.
PRESSUPOST APROXIMAT DE L’ACCIÓ (amb IVA inclòs)
5.154,60€

S’adjunta proposta
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