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El centre de cranc de riu autòcton 
d’Olot duplica la seva producció 
11 de novembre de 2015 
Per Redacció 

Salvar el cranc de riu autòcton és un repte difícil i a llarg termini. Olot és 
referent amb el seu centre reproductor del cranc que ha crescut i arriba a 
produir fins als 2.000 exemplars. Ara continuen els alliberaments arreu 
de la comarca amb escolars per a conscienciar-los de la importància de 
preservar la fauna autòctona. 

 
Una alumna de l’escola de Riudaura allibera cranc (ACN) 
  

Uns setanta alumnes de l’escola Lluís Castells de Riudaura han alliberat aquesta 
setmana 170 exemplars de cranc de riu de potes blanques, una espècie greument 
amenaçada. Els individus provenen del Centre Reproductor de Cranc Autòcton 
d’Olot, unes instal·lacions pioneres a Catalunya, que enguany ha duplicat la seva 
producció i arribarà als 2.000 exemplars. L’alliberament s’ha fet en el marc del 
projecte europeu LIFE Potamo Fauna ‘Conservació de fauna fluvial d’interès 
europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga’ que 
busca conservar i recuperar espècies amenaçades com és el cas del 
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cranc. L’alliberament és part del projecte però per a Campos s’ha de 
complementar amb la difusió perquè tothom sigui conscient de la seva 
importància. Per això, l’any que ve ja es plantegen tornar-ho a fer. 

El projecte, que finalitza el 2017, preveu alliberaments a vuit sectors de les 
comarques gironines. 
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