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El CNB instal·larà una zona de 
desinfecció d’embarcacions 
per prevenir l’entrada del 
musclo zebra a l’estany 

Imatge enviada per l'Ajuntament de Banyoles 

El Club Natació Banyoles instal·larà una zona de desinfecció d’embarcacions per prevenir 

l’entrada del musclo zebra a l’estany de Banyoles. Aquesta serà una de les accions de la nova 

campanya de prevenció de la introducció d’espècies invasores dins el projecte europeu LIFE 

Potamo Fauna.  

D’ara i fins a final de la campanya, el desembre de 2017, es faran cartells informatius i 

xerrades a col·lectius susceptibles de introduir aquestes espècies a l’entorn, encara que sigui 

de manera inconscient. És el cas del musclo zebra, que podria arribar a l’estany a les 

embarcacions que venen a competir i provenen de zones on hi ha aquesta espècie. 
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Segons l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el Club Natació Banyoles ja té cura de netejar 

les embarcacions abans de posar-les a l’aigua, i això ho demostra el fet que en tots aquests 

anys no hi ha hagut mai musclos zebra a l’estany. 

El projecte LIFE Potamo Fauna subvencionarà la instal·lació d’aquesta zona de desinfecció al 

Club i els materials del primer any de posada en funcionament. Altres espècies que també 

centraran aquesta campanya de prevenció són la tortuga de florida i el cranc senyal. Es tracta 

d’espècies exòtiques invasores que sovint són introduïdes al medi per l’home d’una forma 

conscient, com és el cas de les tortugues a l’estany de Banyoles. Segons el coordinador tècnic 

del Life Potamo Fauna, Quim Pou, aquestes espècies poden suposar un risc, també, per a la 

salut pública i les activitats econòmiques. 

En total, el projecte LIFE Potamo Fauna té un pressupost d’1.900.262 euros, la meitat 

finançats per la Unió Europea. 
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