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clo zebrat es va detectar per pri
mera vegada el 2001 als embassa
mentsdeRibaroja i Flix, a la con
ca de l’Ebre. Des d’aleshores els
esforços de diversos sectors i de
les administracions per reduir la
presència d’aquest mol∙lusc no
hancessat, encaraqueés impossi
ble eradicarlo. “Quan arriba, ho
faperquedarse”, reconeixPou.
Zonesonespermet lapescao la

navegació, com el l’estany de Ba
nyoles els embassaments de Sau,
Susqueda o DarniusBoadella, el
parcnaturaldelMontgríoelTera
l’alturadeColomersoSalt, sónal
guns dels punts calents on aquest
mol∙lusc podria proliferar amb
més facilitat. Uns cartells infor
matius col∙locats en aquestes zo
nes insten els visitants que desin
fectinbé lasevaembarcacióabans
d’entrar en contacte amb l’aigua,
ja que les larvesdelmusclo zebrat
poden ser transportades acciden
talment en embarcacions o estris
de pesca esportiva. A l’Ebre hi ha
estacions de desinfecció per les
quals han de passar totes les bar

quesquehannavegatper lesseves
aigües. El Club Natació Banyoles,
punt de celebració de competici
ons de rem o piragüisme, vol re
forçar el seu sistema de control
amb l’habilitació d’un punt de
desinfecció a les seves instal∙laci
ons. “No es pot abaixar la guàr
dia”, va recalcar l’alcalde de Ba
nyoles i president delConsorci de
l’Estany,MiquelNoguer.
El programa de Life Potamo

Fauna tambépersegueix reduir el
nombre de tortugues de Florida,
espècie originària del suddelsEs
tats Units i Mèxic. Només a l’es
tany de Banyoles el nombre de
tortugues exòtiques ha baixat un
10% els últims anys gràcies a la
captura d’uns 600 exemplars. Al
seu torn, el cranc de senyal té ten
dència a aparèixer en capçaleres
de rius, on l’aiguaésmés freda.
A part de col∙locar cartells in

formatius en zones de risc, la
campanya inclou la publicació
d’uns 6.000 díptics i conferències
a col∙lectius que tenen un paper
destacat en la prevenció de la in
troducció d’aquestes espècies
com les empreses turístiques de
dicades a la pesca i navegació, ca
iacs, pescadors, agents rurals o
botiguesdevendad’animals.c

Enmarxa una campanya perquè elmusclo zebrat no arribi als rius
i embassaments de Girona i per reduir les tortugues i crancs exòtics

Setgea les espècies invasores
SÍLVIA OLLER
Banyoles

T enen aparença in
ofensiva, però fan es
tralls en l’ecosistema
fluvial. Les tortugues
de Florida, converti

des en moltes llars espanyoles en
animal de companyia, són grans
depredadors d’amfibis, inverte
brats i peixos quan els seus amos
les alliberen, erròniament, al me
di. També representen una greu
amenaça per a les tortugues au
tòctones i fins i tot poden trans
metre salmonel∙losi als humans.
El cranc de senyal o del Pacífic,
detectat per primera vegada aCa
talunya l’any 2000 a l’embassa
ment d’Oliana, provoca una alta
mortalitatdelcrancderiuodepo
tes blanques i el musclo zebrat,
presentdesdefaanysalaconcade
l’Ebre, a part d’afavorir la prolife
ració de la mosca negra és una
amenaça per a les nàiades, un bi
valve d’aigua dolça en perill d’ex
tinció. Amb l’objectiu de conser
var les espècies amenaçades, un
projecte europeu, batejat amb el
nomdeLifePotamoFauna,haco
mençat una campanya per evitar
queelmusclozebrat arribielsrius
i embassaments de Girona i per
reduir la presència de tortugues i
crancs exòtics.
D’entre totesaquestesespècies,

laqueméspreocupaels responsa
bles d’aquest programa, finançat
enun50%per laUnióEuropea, és
elmusclozebrat,queencaranoha
arribat a la conques fluvials deGi
rona. “És una espècie de gran im
pacte, no només des del punt de
vista ecològic sinó també social i
econòmic”, assegura Quim Pou,
coordinador tècnic del projecte,
coordinat pel Consorci de l’Es
tanyielConsorcidelTer,entreal
tres institucions. “La seva alta
proliferació obstrueix conducci
onsd’aiguaipuntsdereg,cosaque
obliga a revisarlos, netejarlos i
redissenyarlos.Lesnostrescano
nades i punts de captació d’aigua
noestanpreparatspera l’arribada
d’aquesta espècie, que obligaria a
fer inversions milionàries en els
sistema de reg per pal∙liarne els
efectes”, afegeix Pou. Procedent
delmarNegre i del Caspi, elmus
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L’estany de Banyoles és un de les zones on el musclo zebrat pot arribar si no s’adoptenmesures

El ClubNatació
Banyoles habilitarà
un punt de desinfecció
per evitar l’entrada
delmusclo zebrat

Carmenacreaun lloc
webperdesmentir
imatisar elsmitjans
FERNANDO GARCÍA
Madrid

“L’Ajuntament de Madrid no ha
anunciat noves taxes”. “La regido
riadeCultura,TurismeiEsportssí
quehaabordat la situacióde laRe
ial Fàbrica de Tapissos”. “L’Ajun
tament no ha elaborat un pla per
canviar nomsde carrers”. Eren al

guns dels titulars que ahir es podi
en llegir al lloc web creat per
l’equip de Manuela Carmena per
“rectificar”, “matisar” o “desmen
tir” els mitjans quan, a parer seu,
informin falsament o erròniament
sobredecisions “contrastables”.
La insòlita creació, anomenada

Madrid Versión Original i localit
zat a la xarxa a Madridvo.ma

drid.es, nova trigara rebreunadu
ra contestació des de diversos
fronts. “Iniciatives d’aquest tipus
tenenunhalodecensurainotenen
cabudaenunasocietatdemocràti
ca”, va declarar la presidenta de la
Federació d’Associacions de Peri
odistes, Elsa González. En el ma
teixsentit, l’AssociaciódelaPrem
sadeMadrid vademanar el tanca
mentde l’“inoportú”web.
El PSOE va demanar “respecte

alsmitjansdecomunicació”,ielPP
va assenyalar que el nou web de
mostra “l’al∙lèrgia dels populistes i
radicalsa la llibertatdepremsa”.
L’alcaldessa va defensar el lloc i

el va definir com un intent “crea
tiu”de“millorar la informació”so
bre l’activitat del Consistori, amb

unsresponsablesquehanestatob
jecte de crítiques per successives
rectificacions en assumptes com
l’anunci d’una cooperativa de
marespernetejar lesescoles; l’“es
tudi” de taxes sobre el turisme i
els caixers instal∙lats al carrer, o
la proposta programàtica de crear
un banc públicmunicipal. Carme

na va assegurar que no desconfia
dels periodistes. Segons s’indica
alweb, el lloc s’ha creat “peroferir
directament a la ciutadania in
formació contrastadade l’activitat
municipal” amb “rectificacions
i matisacions de notícies que
han aparegut enmitjans de comu
nicació”.
La controvèrsia va eclipsar la

iniciativacridadaaconvertirseen
un dels emblemes de la gestió de
Carmena, l’Oficina d’Intermedia
cióHipotecària, un servei inaugu
rat ahir per, mitjançant una via de
diàleg i recerca de solucions amb
entitats bancàries i jutges, provar
defrenardesallotjamentsdeciuta
dans que no poden pagar les quo
teshipotecàries.c

La controvèrsia
eclipsa la nova oficina
antidesnonaments,
una iniciativa crucial
de la nova alcaldessa

Els depredadors

Originaride l’Amèricadel
Nord,vaserdetectatper

primeravegadaaCatalunya
alpantàd’Oliana l’any2000.
Habitaenaigües fredes.

CRANC DE SENYAL

Competeixenelmateix
hàbitat ambles tortugues
autòctones,depredaamfi
bis,peixos i invertebrats i
pot transmetresalmonel∙losi

TORTUGA DE FLORIDA

Present a la conca de
l’Ebre, encara no ha arribat
als rius de Girona. Perjudi
cial per a mol∙luscos autòc
tons, com les nàiades

MUSCLO ZEBRAT


