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MEDI AMBIENT 
BANYOLES - 16 juliol 2015 2.00 h 

L'amenaça del musclo 
zebrat alerta el sector 
mediambiental 

 Una campanya de conscienciació cofinançada per la UE avisa 
del risc que aquesta espècie invasora arribi a les conques del 
Ter, el Fluvià i la Muga 

Bou (que sosté una tortuga exòtica), Noguer i Munell, ahir a Banyoles. Foto: R. E. 

 

RAMON ESTÉBAN 

Evitar que espècies invasores molt perjudicials per a l'entorn i 
l'economia, especialment el musclo zebrat, entrin a les conques del Ter, 
el Fluvià i la Muga és l'objectiu d'una campanya de conscienciació que 
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s'acaba de posar en marxa. El precedent immediat que ha motivat la 
campanya és la colonització del musclo zebrat a la conca baixa de 
l'Ebre, on s'han hagut de gastar grans quantitats de diners per 
minimitzar els danys que aquesta espècie està fent a les canonades (les 
obstrueix), sense comptar que està fent desaparèixer les espècies 
autòctones. 

Com que la manera més probable que arribi aquí el musclo zebrat és a 
través de les embarcacions contaminades (les restes d'aigua poden 
contenir larves), es presta molta atenció a les zones de navegació i 
pesca, és a dir, els embassaments i els trams baixos dels tres rius i 
l'estany de Banyoles (que pertany a la conca del Ter). El cranc de senyal 
i la tortuga de Florida són les altres dues espècies invasores en què se 
centra la campanya. Rere la iniciativa hi ha els consorcis de l'estany de 
Banyoles i del Ter, la Generalitat, Forestal Catalana, Amics de la 
Tortuga de l'Albera i la Universitat del País Basc, en el marc del 
projecte europeu Life Potamo Fauna de conservació de la fauna fluvial 
de les conques esmentades, iniciat fa dos anys amb un pressupost d'1,9 
milions d'euros, en què la UE aporta el 50%. Des del punt de vista 
econòmic hi participen també la Diputació de Girona, els ajuntaments 
de Banyoles i Porqueres, el Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles i 
Aigües de Banyoles. La campanya consisteix en la distribució de 6.000 
díptics informatius, la instal·lació de cartells als espais més vulnerables 
(els senyals contenen un codi QR amb informació complementària), 
xerrades amb els col·lectius estratègics (practicants d'esports nàutics, 
pescadors o empreses turístiques) i la presència de tècnics en 
esdeveniments vinculats amb el tema. 

La presentació de la campanya es va fer ahir a les instal·lacions del 
Club Natació Banyoles, a la vora de l'estany. A aquestes instal·lacions hi 
arriben embarcacions de zones amb presència del musclo zebrat i per 
això es desinfecten sistemàticament tots els bots abans d'introduir-los 
a l'aigua. Tot i això, està previst reforçar a curt termini aquesta 
prevenció amb un nou equipament específic. En la presentació hi van 
intervenir el coordinador tècnic del projecte, Quim Bou, i els presidents 
dels consorcis de l'estany i del Ter, Miquel Noguer i Jordi Munell. 

 

 



LA FRASE 

Els sectors implicats saben el problema, però cal insistir-hi i 
explicar-ho bé 

Quim Bou 
COORDINADOR TÈCNIC DEL PROJECTE LIFE POTAMO FAUNA 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/877012-lamenaca-del-musclo-zebrat-alerta-el-sector-
mediambiental.html 
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