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El Parc Natural del Delta
de l’Ebre vol renovar l’ex-
posició permanent de la
Casa de Fusta i impulsar
un nou mirador a la punta
de la Banya. Per això, ha
convocat dos concursos
d’idees, amb el suport del
Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya i del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitec-
tes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de les Terres
de l’Ebre.

El primer concurs
d’idees està destinat a la
renovació de l’exposició
permanent de la Casa de
Fusta, inaugurada l’any
1998. Les propostes que
s’hi presentin hauran

d’ajustar-se al nou títol de
l’exposició, Béns i serveis
de les zones humides, i
hauran de revalorar els pa-
tis adjacents a la Casa de
Fusta. L’autor o equip gua-
nyador del concurs haurà
de lliurar el projecte exe-
cutiu completament aca-
bat dos mesos després de
la publicació del veredicte
del jurat, i rebrà per l’en-

càrrec un diploma com-
memoratiu i 15.000 euros
en el moment del lliura-
ment del projecte.

El segon concurs està
destinat a la construcció
d’un mirador de sal a la
punta de la Banya. Al Del-
ta, els miradors del parc
natural s’han convertit en
una de les infraestruc-
tures més populars i utilit-
zades pels visitants. Qui
guanyi aquest concurs re-
brà un diploma comme-
moratiu i 9.000 euros. El
18 d’agost acaba el període
per lliurar els projectes. El
veredicte, el dia 15 de se-
tembre. ■

Projecten un mirador a
la punta de la Banya
L’Ebre
AMPOSTA

Imatge d’arxiu d’un mirador al Parc Natural del Delta de
l’Ebre ■ ACN
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La CUP de Tarragona
qüestiona el servei
de neteja i proposa
consensuar accions
de manteniment

Pla contra
l’abandona-
ment de
barris

Si el cargol poma arribés a
l’assut de Xerta, la propa-
gació pels canals de reg fa-
ria incontrolable la plaga.
Des que l’espècie invasora
es va començar a estendre
pel riu Ebre l’any 2010,
aquesta ha sigut una de les
màximes preocupacions. I
les alertes s’han disparat,
després de detectar un fo-
cus a Miravet.

Fa uns dies es van tro-
bar 150 postes en un tram
de 200 metres del marge
esquerre del riu, 40 quilò-
metres aigües amunt de
Tortosa. S’ha fet una pros-
pecció i neteja de la zona
per eradicar el focus, però
la por que es pugui esten-
dre per la xarxa de reg
–que neix a l’assut de Xer-
ta– i de manera generalit-
zada pels arrossars és evi-
dent.

“És una molt mala notí-
cia”, va concloure la conse-
llera d’Agricultura, Merit-
xell Serret, ahir en una vi-
sita a les Terres de l’Ebre.
El Departament d’Agricul-
tura ampliarà la zona de-
marcada. Fins ara incloïa

el Baix Ebre i el Montsià, i
ara també inclourà Mira-
vet i Ginestar.

En aquest sentit, la Ge-
neralitat demana que
s’aclareixin les competèn-
cies en cada tram del riu
per impulsar actuacions

de manera coordinada.
“La Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE)
col·labora en les prospec-
cions, però amb prospec-
cions no aturarem la pla-
ga, hem d’actuar”, hi va
afegir ahir Serret, que va

reiterar que la situació és
“preocupant”.

Els esforços de les ac-
tuacions coordinades pel
Departament d’Agricultu-
ra se centren a frenar la
plaga al marge esquerre
del riu –on és present a

més de la meitat de la su-
perfície– i eradicar-la al
marge dret, on l’any
passat es va confirmar la
presència del cargol poma
en 80 hectàrees. Amb la
plaga estesa des de Torto-
sa fins a la desembocadu-

ra, la CHE també fa anual-
ment prospeccions riu
amunt. De juny a novem-
bre de l’any passat va reti-
rar 6.863 exemplars
adults de cargol poma i
8.509 postes.

El cargol poma, conside-
rada una de les 100 espè-
cies invasores més perjudi-
cials del món, compromet
any rere any la producció
de l’arròs, especialment a
l’hemidelta esquerre. El
sector arrossaire i entitats
com SEO/BirdLife alerten
del risc i reclamen que
s’augmenti la vigilància.

Segons els productors,
els pescadors –que l’utilit-
zen com esquer– o directa-
ment un sabotatge podria
ser l’origen d’aquest nou
focus detectat a la Ribera
d’Ebre. ■

Alerta pel nou focus de cargol
poma detectat a Miravet
PROBLEMÀTICA  Agricultura ampliarà la zona demarcada a la Ribera d’Ebre després de trobar 150 postes més amunt
de l’assut de Xerta MESURES  La Generalitat demana actuacions coordinades i que s’aclareixi qui té les competències

S. Cases / L’Ebre
MIRAVET — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

200
metres fa el tram al llarg del
qual s’ha localitzat el nou fo-
cus, a la Ribera d’Ebre, prop
del pas de barca.

Dos operaris treballant ahir prop d’on s’ha localitzat el focus de cargol poma ■ ACN
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El caragol maçana ha arribat a la Ribera d'Ebre, concretament, a Miravet. El departament d'Agricultura ha anunciat 

que s'ha detectat un nou focus del gasteròpode invasor a l'Ebre a 40 quilòmetres riu amunt de la població de Tortosa, 

el lloc on fins ara havia arribat la plaga, oficialment. Concretament, han aparegut unes 150 postes de caragol maçana 

en un tram de 200 metres del marge esquerre del riu, a Miravet. El lloc ha estrat prospectat “intensament” i s'han pres 

mesures per eradicar la seva presència. Tot plegat ha portat a Agricultura a efectuar una ampliació oficial de la zona 

demarcada, afectada per la plaga, que a partir d'ara inclourà també aquest municipi i el veí de Ginestar. La consellera 

d’Agricultura, Meritxell Serret, ha reclamat al ministre d’Agricultura que aclareixi les competències a cada tram del riu 

per poder actuar i frenar la proliferació del caragol. Un aclariment que reclama ja més d’un any.  

 

El fet que pugui arribar més amunt de l'assut de Xerta, on naixen els canals de regadiu del tram final de l'Ebre, 

preocupa especialment, atès que la seva entrada per aquestes conduccions podria escampar-lo definitivament per tot 

el curs final i el Delta. Serret ha dit que, en la mesura del possible, efectuaran més controls.  

 

La consellera Serret ha tancat aquest divendres l’escola d’estiu de les Escoles Agràries de Catalunya a Amposta. Pel 

que fa a l’escola d’Amposta, Serret ha anunciat que iniciarà una nova etapa en formació agroecològica. 
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