
Al nou carrer d ’ Orient s ’ hi han plantat 44 arbres 

( A lbizies i Tipuanes )  per substituir els vells plataners 
que provocaven molèstites i al·lèrgies als veïns. L'Albizi 
julibrissim és d'origen asiàtic, gens propens a tenir 
plagues o malalties, perd la fulla a l ’ h ivern, floreix a la 
primavera i es manté florit tot l'estiu. Les flors són 
perfumades, en forma de plomall de color crema i rosat. 
La Tipuana tipu ve de Sud-Amèrica, és corpulent i de 
creixement ràpid, molt adequat per a crear ombra, 
resistent a la sequera i les seves flors són groguenques. 
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Un estudi fet el maig pel COMA analitza la ubicació 
dels contenidors de la Mina, el volum de población 

que els utilitza, l ’ ús dels contenidors de colors , i 
observa diferències entre la dreta i esquerra de la 
Nova Rambla. L'informe proposa reubicar un parell de 
contenidors de plàstic i de paper cap a costat 
esquerra per equilibrar les mitjanes finals. I, recorda 
que a la Mina Nova encara no hi ha recollida de 
brossa orgánica, que convindria fer-ho, i que 
mentrestant s ’ haurien de  reforçar els contenidors de 
rebuig, col·locant-n ’ hi 19 més. 

El passat diumenge, 18 de Juliol, es va fer el 4è. 
Mercat d'Intercanvi del Besòs a la Rambla Prim, 

emmarcat dins el programa Reutilitza el Juliol, on 
també s'hi va instal·lar un taller de reparació de 
bicicletes, un de construcció d'instruments reciclats, i 
el COMA va participar-hi amb l ’ organització dels jocs 
mediambientals. Una botifarrada popular i un concert 
de Dr. Sativo van tancar la jornada amb èxit tot i la 
menor afluència de gent respecte l ’ edició anterior. 
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El Centre de Recuperació d'Animals Marins ha alliberat 
una tortuga verda (Chelonia mydas )  a Premià de 
Mar. El jove exemplar, de 41 cm de llarg i 10,2 Kg, es 
va trobar al Delta de l'Ebre amb hipotèrmia i 
debilitament. Gràcies al transmisor que ara porta es pot 
seguir a través de seaturtle.org. D ’ questa espècie, en 
perill d ’ extinció, només hi ha 300 femelles 
reproductores que habiten principalment la zona 
Oriental Mediterrània d ’ aigües càlides.  
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Combatre el mosquit tigre. L'aplicació 
d'insecticides no és eficaç, per això cal evitar la 
posta d'ous i el creixement de les larves, eliminant 
qualsevol acumulació d'aigua en recipients, 
buidant-los dos cops per setmana, cobrint-los o 
posant-los boca avall. La prevenció de les picades 
es fa posant mosquiteres a les finestres dels 
habitatges i edificis, vestir-se amb pantalons 
llargs, samarreta de màniga llarga i mitjons i 
utilitzant repel·lents (amb precaució i fent cas 
dels consells del fabricant. 

El 99,6% de les nostres platges tenen una qualitat 
sanitària excel·lent, segons l ’ Agència Catalana de 
l ’ Aigua. Les altes temperatures i els vents suaus 
han alterat el seu l ’ aspecte visual formant escumes 
d ’ origen natural i arrossegant residus flotants, el 
77% són sòlids generats per l ’ activitat humana i el 
23% restes d ’ origen natural. L'estat de la sorra ha 
empitjorat des de l ’ estiu malgrat les intenses 
tasques de neteja, i només un 78% ha rebut la 
qualificació de bona. S ’ han detectat poques 
meduses, concentrades a la zona central . 
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