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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/9727/pesca/fluvial/prohibida/neteja/vegetacio/prospeccions/frenar/nou/focus/caragol/ma

cana/ebre 

 

 
Pesca fluvial prohibida en el tram afectat pel caragol maçana, netejar la vegetació i efectuar prospeccions regulars, 

com a mínim, fins a la tardor, són les principals mesures del programa de treball que el Departament d'Agricultura i la 

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han acordat per combatre el nou focus de la plaga detectat a finals de juny 

al marge esquerre, a l'altura de Miravet. S'afegiran a la instal·lació d'una tanca amb malla que, finalment, davant les 

dificultats que presenta este tram de llera, serà flotant. Tot plegat ha d'ajudar a impedir que el gasteròpode invasor 

s'acabe escampant a partir d'este punt, evitant que arribe a la captació dels canals de regadiu a l'assut de Xerta. Este 

dimarts, submarinistes del GEAS de la Guàrdia Civil han participat en les prospeccions. De moment, s'han extret de 

la zona 24 exemplars adults i 236 postes. 

 

Aturar que el caragol es disperse des de Miravet s'ha convertit en l’objectiu de la Generalitat i la CHE en la seva tasca 

conjunta per evitar que puga acabar escampant-se pels canals de regadiu del curs inferior del riu. Si la setmana 

passada, i arran una reunió tècnica entre representants de les dos administracions, es va decidir instal·lar una barrera 

de malla per aïllar el tram demarcat, la realitat d'este espai ha obligat a canviar d'idea. "És molt complex i no ho 

podrem dur a terme", ha apuntat la responsable de navegació de l'organisme de conca, Elena Pérez. Així ho ha 
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confirmat també el Departament d'Agricultura, que ja havia comprat el material necessari. La zona té excessiva 

profunditat i corrent perquè esta instal·lació sigaefectiva. La tanca, finalment, podria ser discontínua i, en la resta 

d'espais, flotant. Uns aspectes que s'han d'acabar d'estudiar. 

 

Al marge d'això, la Generalitat ja ha aprovat una resolució prohibint la pesca en el tram comprès entre 500 metres 

aigües amunt i 1.000 metres aigües avall de la zona infectada. En este mateix espai, els tècnics han plantejat retirar 

tots els macròfits i vegetació fluvial d'este tram infectat, per poder dixar sense aliment el gasteròpode invasor. Això es 

combinaria amb una tasca intensiva de prospecció i retirada tant d'exemplars com de postes. La CHE s'ha 

compromès a garantir-ho dos dies a la setmana. La Generalitat, a través d'Agricultura, Forestal Catalana i l'Idece, és 

partidària de que estes operacions siguen diàries, com a mínim, fins que es dixen de trobar adults i postes durant un 

temps, moment a partir del qual podrien passar a ser setmanals o quinzenals. “No podem dixar de seguir prospectant 

i traient postes i caragols", ha sentenciat el director territorial del Departament d'Agricultura, Ferran Grau, conscient 

que la declaració d'este focus s'ha convertit en un "malson" per al sector productiu del delta de l'Ebre. "Si no ens ho 

prenem seriosament arribarà un punt que serà difícil de tractar i les qüestions subvencionables serà difícil portar-les a 

terme", ha avisat. 

  

En este sentit, i amb el suport també de personal de les comunitats de regants, complementarà les jornades de treball 

al riu amb les plantejades per la CHE. Un cop es descarte la presència en les prospeccions, s'anirien espaiant. 

Malgrat això, segons Pérez, s'haurien de mantindre fins a setembre o octubre, quan per la temperatura de l'aigua els 

caragols es comencen a soterrar. A banda de la retirada al mateix focus demarcat, les prospeccions abastarien 

l'esmentat tram entre1.000 metres aigües avall i 500 aigües amunt. És el mateix espai sobre el qual la Generalitat ha 

emès una resolució prohibint-hi totalment la pesca. Per la seua banda, l'Idece s'encarregaria de fer inspeccions, com 

a mínim quinzenals, des d'este punt i fins a Tortosa, per comprovar que no s'acabe dispersant. "No podem baixar la 

guàrdia perquè l'any vinent haurem de tornar-ho a mirar", ha afegit Grau, qui ha demanat al Ministeri d'Agricultura que 

s'encarregue de coordinar les actuacions previstes, per poder disposar de calendari i recursos a l'hora d'actuar. 

 

El problema dels exemplars juvenils 

Este dimarts al matí, i de forma puntual, submarinistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia 

Civil d'Osca han ajudat en les prospeccions. Han aconseguit extreure tres exemplars, dels quals un juvenil, del fons 

de la llera fluvial, treballant amb els tècnics de l'empresa Paleoymás, contractada per la CHE, que han retirat una 

quinzena de postes. De moment, ha assegurat Pérez, les actuacions efectuades durant les últimes tres setmanes, a 

partir del moment que l'Agència Catalana de l'Aigua va donar a conèixer l'existència del focus, han permès reduir el 

nombre d'exemplars i postes trobades. A hores d'ara, són 24 els exemplars i 236 les postes localitzades en este punt. 

Les prospeccions busquen i marquen les postes durant el dia per procedir a detectar els adults durant la nit, en el 

moment que les femelles surten de la llera fluvial i els macròfits on s'amaguen durant el dia, per pondre els ous. 

Malgrat esta tendència descendent i la constatació, encara provisional, que el focus no s'ha dispersat ni cap amunt ni 

cap avall, la responsable de la CHE ha recordat el problema que comporta el temps que els invasors porten a la 

zona, més d'un mes, que ha propiciat que moltes de les postes inicials –amb una mitjana d'uns 500 ous cadascuna- 

ja hagen eclosionat. Això focalitza ara el problema en la necessitat de retirar els exemplars juvenils nascuts en este 

mateix tram, molt petits i que s'oculten entre els macròfits. 

 

Els tècnics ja no tenen dubtes sobre l'origen d'este focus: "No ha arribat per ells sol", sosté Pérez. "Ha estat fruit d'un 

acte vandàlic o utilitzat pels pescadors com a esquer viu", malgrat, recorda, que el Codi Penal prohibix esta pràctica, 

com també la tinença, el transport i la comercialització. El tram ara demarcat és el mateix, han precisat, on va 

aparèixer una primera colònia introduïda l'any 2014. Llavors, es va donar per extingida després de diverses 

prospeccions. Segons Pérez, però, les condicions que troba en este espai concret per procrear-se i expandir-se són 

ideals: "La temperatura és elevada, oscil·la entre 20 i 35 graus, des de maig a octubre quan es reprodueix. Té 

aliment, s'alimenta de vegetació aquàtica i macròfits, i és una zona amb poc corrent, que és el que requereix: zones 

no estancades però amb poc corrent que és el que trobem en este marge esquerre del riu. Al costat de la dreta és 

difícil perquè l'aigua té una velocitat major", conclou. 
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http://www.ebredigital.cat/societat/5036-pesca-prohibida-i-mes-controls-per-eradicar-el-nou-focus-de-caragol-macana 

 

 
Noves accions per posar fi al focus de cargol poma detectat a Miravet fa uns dies i que per la seva situació –més 
amunt de l’assut de Xerta– podria escampar la plaga sense control per la xarxa de reg. El departament d’Agricultura 
ha decidit prohibir pescar en un tram d’un quilòmetre i mig del riu Ebre, 1.000 metres avall i 500 metres amunt del lloc 
on es va localitzar el focus. Es volen evitar així noves infestacions durant la temporada de pesca d’enguany. 

Segons han acordat les diferents administracions implicades en la lluita contra aquesta espècie invasora, també es 
treballarà en una barrera flotant per aïllar la zona. A més, l’àrea delimitada d’afectació de la plaga s’ha ampliat. 

Paral·lelament, submarinistes del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil d’Osca 
col·laboren aquests dies amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’empresa Paleoymás en la retirada de 
postes i exemplars adults de caragol maçana. Segons xifres de l’organisme, fins ara s’han retirat 200 postes i 14 
exemplars adults. 

Amb la intervenció dels submarinistes, s’han pogut rastrejar zones de més difícil accés. En els dies propvinents, i fins 
a la tardor, continuaran les prospeccions, la majoria a la nit, perquè és quan la femella diposita els ous. També 
s’extremarà la vigilància per erradicar el focus, l’únic, segons la CHE, detectat en una zona de domini públic hidràulic. 

Sobre l’origen, la Confederació Hidrogràfica parla obertament d’acte “vandàlic”.  
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Mesures_drastiques_per_frenar_el_focus_de_caragol_macana_de_Miravet/9836 

 
 

El departament d’Agricultura i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han acordat prohibir la pesca fluvial, 

netejar la vegetació i realitzar prospeccions fins la tardor per frenar el nou focus de caragol maçana al riu Ebre, al seu 

pas per Miravet. La plaga es va detectar a finals de juny i fins al moment s’han extret un total de 24 adults i unes 200 

postes. Elena Pérez, responsable de l’Oficina de Navegació de la CHE ha explicat quin sistema s’utilitza en les 

prospeccions.  

 

Precisament aquest dimarts submarinistes del GEAS de la Guàrdia Civil han participat en les prospeccions, per tal de 

retirar el caragol adult que durant el dia es troba al fons del riu. Tot plegat ha d’ajudar a impedir que aquesta espècia 

invasora s’acabi escapant a partir d’aquest punt, evitant que arribi a la captació dels canals de regadiu a l’assut de 

Xerta. Ferran Grau és el director territorial d’Agricultura a l’Ebre.  

 

Una altra de les mesures acordades serà la instal·lació d’una malla flotant en aquest tram de riu. Foto EDUARDO 

BERTOLÍN. 

http://teveon.tv/noticia/Mesures_drastiques_per_frenar_el_focus_de_caragol_macana_de_Miravet/9836




| Camp i Ebre | 23EL PUNT AVUI
DIMECRES, 19 DE JULIOL DEL 2017

Ara fa un any es van dispa-
rar les alarmes. Els braus
salvatges de l’illot fluvial
de Vinallop, conegut com
l’illa dels bous, s’estaven
morint de gana, en una si-
tuació agreujada per la se-
quera. En els darrers dot-
ze mesos, grups de volun-
taris no han parat de por-
tar-los menjar, mentre es
debatia als despatxos quin
havia de ser el seu futur.

Ara sembla que la Gene-
ralitat ha consensuat una
solució, després de diver-
ses reunions. Segons va
avançar ahir el delegat del
govern a l’Ebre, Xavier Pa-
llarès, el Departament de
Territori n’assumirà les
competències.

A través d’una empresa
externa, se’ls ha d’assegu-
rar l’aliment. També es de-
limitaran les zones de pas-
tura i s’està estudiant es-
terilitzar els exemplars
del sexe menys nombrós,
amb l’objectiu de preser-
var l’hàbitat de l’illot en-
mig del riu Ebre i mante-
nir-hi els bous.

Pallarès va descartar

ahir que una ramaderia
se’n pugui fer càrrec i que
puguin protagonitzar fes-
tes amb bous. El delegat
del govern va tornar a re-
cordar que no se’ls pot
treure de l’illa perquè no
han estat traçats com a
bestiar: “No poden sortir
de l’illa viu per la llei de tra-
çabilitat.”

Des de fa dècades, una
vintena de bous braus vi-
uen a l’illa de Vinallop.
L’esterilització i la delimi-
tació de diferents àrees
eren algunes de les recla-
macions que havien posat
sobre la taula els volunta-
ris. En els darrers mesos,
però, són diverses les me-
sures que es van plantejar,

fins i tot la de sacrificar la
meitat dels animals. Tam-
bé altres de menys dràsti-
ques, com ara separar els
mascles de les femelles a
través d’una tanca per
controlar-ne la reproduc-
ció. El de l’any passat no va
ser el primer episodi de
fam extrema que van patir
els braus salvatges. ■

La Generalitat assumeix la
gestió de l’illa dels bous
a A través d’una empresa externa, se’ls assegurarà l’aliment, es delimitaran zones de pastura i
s’estudia esterilitzar-ne una part a L’objectiu és mantenir els braus a l’illot i preservar l’hàbitat

S.C. / D.S. / L’Ebre
TORTOSA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Imatge d’arxiu dels bous de l’illa, ara fa un any ■ ACN

18
exemplars es calcula
que viuen actualment a l’illot
del riu Ebre, a l’altura de Vi-
nallop.

A banda de voluntaris que hi
accedeixen periòdicament
per alimentar els bous que
encara l’habiten, a l’illa dels
bous també hi solen acudir
pescadors o grups que, a ve-
gades, encenen fogueres i hi
deixen deixalles. En els dar-
rers mesos, el cos d’Agents
Rurals s’hi ha desplaçat per
intensificar els controls, i ha
denunciat diverses persones.
El mes d’abril passat s’hi va
declarar un foc, originat en di-
versos focus distanciats a
l’interior de l’illa. Les flames
van afectar 2.000 hectàrees
de sotabosc i quatre arbres.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’illot fluvial,
cau de
l’incivisme

Noves accions per posar fi
al focus de cargol poma de-
tectat a Miravet fa uns dies
i que per la seva situació
–més amunt de l’assut de
Xerta– podria escampar la
plaga sense control per la
xarxa de reg.El departa-
ment d’Agricultura ha de-
cidit prohibir pescar en un
tram d’un quilòmetre i mig
del riu Ebre, 1.000 metres
avall i 500 metres amunt
del lloc on es va localitzar el

focus. Es volen evitar així
noves infestacions durant
la temporada de pesca
d’enguany.

Segons han acordat les
diferents administracions
implicades en la lluita con-
tra aquesta espècie invaso-
ra, també es treballarà en
una barrera flotant per
aïllar la zona. A més, l’àrea
delimitada d’afectació de
la plaga s’ha ampliat.

Paral·lelament, subma-
rinistes del Grup Especial
d’Activitats Subaquàti-
ques (GEAS) de la Guàrdia
Civil d’Osca col·laboren
aquests dies amb la Confe-
deració Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) i l’empresa
Paleoymás en la retirada
de postes i exemplars

adults de caragol maçana.
Segons xifres de l’organis-
me, fins ara s’han retirat
200 postes i 14 exemplars
adults.

Amb la intervenció dels
submarinistes, s’han po-
gut rastrejar zones de més
difícil accés. En els dies
propvinents, i fins a la tar-
dor, continuaran les pros-
peccions, la majoria a la
nit, perquè és quan la fe-
mella diposita els ous.
També s’extremarà la vigi-
lància per erradicar el fo-
cus, l’únic, segons la CHE,
detectat en una zona de
domini públic hidràulic.
Sobre l’origen, la Confede-
ració Hidrogràfica parla
obertament d’acte “vandà-
lic”. ■

Més control per erradicar
el focus de cargol poma

L’Ebre
MIRAVET

a Prohibeixen la
pesca a la zona i
submarinistes fan
prospeccions

Un operari de l’empresa Paleoymás amb dos exemplars de
cargol poma extrets de l’Ebre a Miravet ■ ACN

Més d’una vintena d’alum-
nes cursen al campus Ter-
res de l’Ebre de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV)
els graus d’educació infan-
til i primària, en l’especia-
litat de música i dansa. Per
a sorpresa seva, i a pocs
dies que comenci la matri-
culació, se’ls ha comunicat
que el campus ebrenc dei-
xarà d’impartir aquests
estudis. Un grup d’estu-
diants va denunciar ahir
públicament el que consi-
dera una “injustícia” i un
nou “greuge” cap a les Ter-
res de l’Ebre. Les alternati-
ves no les convencen: con-
tinuar cursar la menció
presencialment a Tarra-
gona, amb l’augment de
costos que suposa i, en al-
guns casos, una incompa-
tibilitat d’horaris; o clas-
ses a distància, tenint en
compte que algunes de les
assignatures són dansa,
formació vocal i auditiva, i
pràctica instrumental. En
una mesura que conside-
ren que respon a una nova
normativa aprovada pel
consell de govern de la
URV sobre el nombre mí-
nim d’alumnes per curs i
menció, reclamen que,
com a mínim, als alumnes
matriculats se’ls deixi aca-
bar el pla d’estudis. ■

Queixes per
l’anul·lació del
magisteri
musical a l’Ebre

S.C. / L’Ebre
TORTOSA

Per la CUP, l’1 d’octubre,
la data assenyalada per
convocar el referèndum
sobre el futur de Catalu-
nya, també és una oportu-
nitat per trencar amb al-
tres lligams. A l’església
del Poble Vell de Corbera
d’Ebre, i en el marc de la
campanya Si, viure vol dir
prendre partit, van recla-
mar ahir una llei pròpia de
memòria històrica, allu-
nyada de l’actual, “desca-
feïnada” i “poruga”, se-
gons paraules de la diputa-
da Mireia Boya. La nova si-
tuació també hauria de
servir per derogar lleis
com la d’amnistia. ■

La CUP vol una
llei de
memòria
històrica

L’Ebre
CORBERA D’EBRE




