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El Govern prioritzarà la lluita contra 
aquelles espècies invasores que ataquen 
fauna i flora "clau" per a l'ecosistema 
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Pla general del congrés nacional sobre espècies exòtiques invasores que es fa a Girona aquest 
16 d'octubre del 2017 (vertical) 

ACN Girona.-El Govern planteja fer un canvi d'estratègia en la lluita contra les espècies 
invasores. El director General de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, ha explicat que fins 
ara "s'ha anat a remolc" a l'hora de combatre-les, posant com a exemple la vespa asiàtica. Per 
això, la proposta amb què treballa el Departament de Territori i Sostenibilitat és centrar-se en la 
protecció d'unes "quinze o vint" espècies autòctones que són "clau" per a la protecció 
d'ecosistemes o que corren risc de desaparèixer. Una de les estratègies que hi ha a sobre de la 
taula és restringir la compra i tinença de determinada flora i fauna invasora. Miralles, que no ha 
posat data per aplicar aquesta restricció, ha posat d'exemple la tortuga de Florida, una de les 
espècies que més s'abandonen quan creixen. La gestió de les espècies exòtiques invasores es 
tracta des de fa cinc anys en un congrés d'àmbit espanyol, que aquest dilluns ha començat a 
Girona amb més de 90 inscrits. La ciutat també ha detallat que està incrementant la lluita contra 
les espècies exòtiques invasores com l'arbre ailant. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís 
Sastre, ha detallat que preveuen dedicar en els propers anys "entre 350.000 i 400.000 euros" a 
lluitar contra aquesta situació. 

La lluita contra espècies exòtiques invasores pren una nova estratègia a Catalunya. La 
Generalitat està treballant en la redacció d'un nou full de ruta sobre biodiversitat que ha 
d'aprovar-se en els propers dos anys. Aquest document inclou, segons ha detallat el director de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural Ferran Miralles, un rumb diferent a l'actual. La base de 
dades amb la qual treballa el Departament té indexades 1.100 espècies exòtiques registrades a 
Catalunya, un 10% de la qual són invasores i "són les que suposen un problema". "No ho podem 
assumir tot", assegura Ferran Miralles. Les que més preocupen són les espècies exòtiques 



invasores que afecten a "hàbitats molt confinats" com les zones aquàtiques. Un altre focus de 
preocupació són les invasores que tenen efectes econòmics com pot ser el cargol poma o la 
vespa asiàtica. Finalment, la tercera línia d'espècies on es posa l'accent en la nova estratègia són 
les autòctones "dèbils" que es poden veure amenaçades per l'arribada d'un "rival". Una nova 
estratègia en tres etapesPer a la Generalitat, la lluita contra les espècies exòtiques invasores "és 
un tema de primer ordre". El director general de Polítiques Medi Ambientals ha afirmat que 
lluitar contra les 110 espècies exòtiques invasores que hi ha a Catalunya tindria "despeses 
astronòmiques". Per això, aposta per centrar-se en una selecció tècnica. La principal novetat de 
la nova estratègia del full de ruta es "no anar a remolc" i actuar en les primeres fases, quan 
"encara hi ha possibilitats d'una mica d'èxit". La proposta es concreta en tres etapes. La primera 
serà seleccionar quines espècies preocupen més i fer-ne una selecció d'unes "quinze o vint". El 
segon pas serà elaborar un pla de protecció "particular i específic" de les mesures que s'han de 
prendre en cas d'arribada d'espècie invasora. Finalment, la tercera proposta és crear una sistema 
que alerti de l'arribada d'una nova invasora per actuar de la manera més ràpida possible. La 
decisió ve per l'experiència viscuda en casos com la vespa asiàtica però també per les dificultats 
de fer front a aquestes espècies exòtiques invasores que arriben cada cop més a causa de la 
globalització. En el cas de la vespa, Miralles admet que ja "no es pot fer res" i que els límits 
geogràfics els limitarà la temperatura on aquesta espècie es trobi còmode. Endurir 
normativaUna altra via que ha proposat Miralles passa per restringir la venda i tinença de 
determinada flora i fauna que suposa un risc invasor si surt del seu hàbitat. Un exemple és el de 
la tortuga de Florida. "Tots recordem aquella espècie de peixera amb una illa de plàstic verda i 
unes palmeres que es regalava als nens fins que els animals creixien massa i s'abandonaven a 
estanys o rierols", explica Miralles. Actualment, totes les zones humides tenen "presència 
d'aquests animals" que ara suposen "una plaga" que amenaça espècies autòctones com la tortuga 
d'estany i la de rierol. La proposta de restricció, que no té data per començar-se a aplicar, 
proposa restringir les espècies que es poden comprar o tenir per part de particulars. "La millor 
prevenció de totes és no jugar amb foc i, vistes les dimensions que poden tenir algunes espècies, 
hauríem de restringir molt la possibilitat de tenir alguna flora i fauna", afirma. Un repte "de llarg 
recorregut" que afecta no només a Catalunya sinó que, per a Ferran Miralles, hauria de ser 
participat per "tota la Unió Europea". Feina feta i pendent a Girona i a l'estany Girona acull des 
d'aquest dilluns i fins dimecres el cinquè congrés nacional sobre espècies exòtiques invasores. 
Un total de 90 experts vinguts d'arreu de l'Estat estan compartint experiències sobre com lluitar i 
prevenir aquesta problemàtica amb sessions pràctiques però també una sortida de camp a 
l'entorn del Ter. En aquest marc, l'Ajuntament de Girona ha explicat la feina que està fent per 
lluitar contra espècies exòtiques invasores. Algunes d'elles, com ha admès el regidor de paisatge 
urbà Narcís Sastre, es produeixen per "decisions polítiques del passat". Sastre ha posat 
d'exemple l'ailant, un arbre originari de Taiwan que es va començar a plantar a zones urbanes 
"perquè era bonic, resistent i creixia ràpid". Ara, però, se n'han trobat exemplars fora de control 
a la riba del Ter, alterant els paisatges. A la ciutat també hi ha problemàtica detectada amb la 
tortuga de Florida o en casos d'espècies aquàtiques introduïdes per pescadors. El consistori 
gironí afirma que la lluita contra espècies exòtiques "en absolut" és un tema menor. De fet, 
Sastre ha assegurat que l'Ajuntament té un projecte a cinc o sis anys vista per lluitar contra les 
espècies exòtiques invasores amb un pressupost "d'entre 350.000 i 400.000 euros". "Hi ha 
costos ambientals però també monetaris", recorda Sastre. Ara mateix, per exemple, s'està 
actuant a la passera del riu Ter a la Devesa per eliminar les canyes. Una solució a llarg termini 
és també la pedagogia i la conscienciació. El Consorci de l'Estany (Pla de l'Estany) ha posat en 
marxa iniciatives com els llibres d'en 'Blauet'. "Ara quan hi ha actuacions com la tala d'arbres, la 
gent que volta l'Estany ja et diu que els traiem perquè són invasors", exemplifica el president del 
Consorci de l'Estany i alcalde de Porqueres, Ferran Castañer. L'estany ha estat un punt on s'han 
concentrat actuacions per reduir també espècies aquàtiques que s'havien anat afegint i han portat 
dues pràctiques amb èxit al congrés. Una d'elles és la tortuga de Florida "on hi ha hagut un 
retrocés". L'altra té a veure amb el control de peixos. "Mitjançant pesca elèctrica s'ha fet una 
correcció de la població de peix i s'ha tret sobretot el 'black bass' que és molt depredador", 
explica Castañer. El resultat d'aquesta pesca elèctrica, que encara es manté activa, és que han 
tornat a créixer el nombre de barbs, bagres i nàiades. 
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