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Intervenen un 
vehicle amb 150 
exemplars de 
caragol poma

DELTEBRE

■ El Servei de Protecció de la 
Naturalesa de la Guàrdia Ci-
vil (Seprona) de Tortosa ha 
intervingut 150 exemplars de 
caragol poma i cranc ameri-
cà a Deltebre, denunciant la 
persona responsable per una 
infracció administrativa re-
collida en el  Reial  Decret 
1997/1995, sobre conserva-
ció i protecció d’hàbitats na-
turals i la fauna i flora silves-
tre, en estar en possessió d’es-
pècies exòtiques invasores 
mancant d’autorització. 

Els fets van tenir lloc la 
setmana passada, quan els 
agents de la Guàrdia Civil van 
intervenir un vehicle a Del-
tebre que transportava 150 
exemplars de caragol poma i 
cranc americà. 

Sembla que alguns pesca-
dors de la zona utilitzen exem-
plars d’aquesta perillosa pla-
ga com a esquer. Actualment, 
tot l’hemidelta esquerre del 
delta de l’Ebre es troba infes-
tat per la plaga del caragol po-
ma. A més, el caragol ha co-
lonitzat ja 80 hectàrees del 
marge dret de l’Ebre. Cada 
any provoca destrosses im-
portants en cultiu de l’arròs 
a la zona. 

Per aquest motiu, els agents 
del Seprona van procedir a 
aixecar acta de denúncia i la 
confiscació dels mol·luscs, 
sent aquests destruïts in situ 
en presència de tots els pre-
sents.– M. P. 

M. MILLAN  

Diversos exemplars d’ànec cap-
blanc (Oxyura leucocephala), una 
espècie d’ànec amenaçada, han 
estat localitzats en unes llacu-
nes del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. Segons ha informat el grup 
Gepec-Ecologistes de Catalunya, 
«es tracta d’una de les espècies 
més amenaçada d’Europa i tam-
bé ho està a escala mundial, per 
això gaudeix dels màxims nivells 
de protecció legal». Per això, el 
Gepec demana que s’eviti la mort 
de qualsevol individu d’aquesta 
espècie, i més tenint en compte 
que «a les llacunes on han estat lo-
calitzades aquestes aus es realit-
zen, de forma regular, caceres 
d’ànecs» en aquesta època de 
l’any, quan s’ha obert el període 
de caça. 

L’organització assegura que 
«les caceres són l’activitat més 
perillosa per a la supervivència 
d’aquestes aus», ja que els caça-
dors disparen «i no solen dife-
renciar unes espècies d’altres». 
A més, també «es produeix la dis-
persió dels ànecs que no han es-

tat abatuts», afirmen .Gepec ad-
verteix que matar un exemplar 
d’ànec capblanc constituiria «un 
greu delicte contra la fauna» i se-
ria molt negatiu per a la conser-
vació d’aquesta espècie, per ai-
xò ha demanat als Serveis Terri-
torials de Territori i Sostenibilitat 
i d’Agricultura a les Terres de 
l’Ebre, que no autoritzin la caça 
en les llacunes on han estat loca-
litzats aquests exemplars. 

La Generalitat ha restringit 
temporalment la caça en zones 
s’ha vist aquesta espècie, com és 
el Goleró i el Canal Vell. El De-
partament de Territori va fer un 
primer informe sobre la presèn-
cia de quatre exemplars d’aquest 
ànec protegit, a l’inici de la tem-
porada de caça, que va remetre a 
Agricultura, el qual té les com-
petències en activitats cinegèti-
ques i va prohibir temporalment 
la caça a la zona del Goleró.  

Posteriorment, el 21 d’octu-
bre, es va rebre una nova notifi-
cació sobre la presència de més 
exemplars. Així, es va detectar 
un nou exemplar d’ànec capblanc, 
a més d’un exemplar de fotja ba-
nyuda (espècie amenaçada) i de 
moltes cries de cabussets i ca-
bussons (espècies protegides). 
Per això, Territori vam comuni-
car a Agricultura «que era con-
venient i necessari» mantenir la 
restricció de realitzar qualsevol 
activitat cinegètica en l’esmen-
tada zona delimitada fins, com a 
mínim, el 31 d’octubre.

MEDI AMBIENT ■  E L S  E C O LO G I S T E S  D E M A N E N  Q U E  N O  E S  C A C I  A  L E S  L L A C U N E S  

Localitzen al Delta exemplars 

d’una espècie d’ànec amenaçada
La Generalitat ha 
restringit la caça 
temporalment en 
zones on s’han vist 
aquesta i altres 
espècies protegides

Malestar dels caçadors 
■ Aquestes noves restriccions 
per a la caça, encara que tempo-
rals, han caigut molt malament en-
tre els caçadors del delta de l’Ebre, 
en especial en els del marge dret 
on es troba el Canal Vell. Aquí hi 
ha prevista una tirada aquest cap 
de setmana. «A les llacunes s’hi 
programen molt poques tirades 
i els caçadors les esperen amb 
moltes ganes», assegura el pre-
sident de la Federació Catalana de 
Caça a les Terres de l’Ebre, Mano-
lo Royo. Segons detalla, el males-

tar és creixent, donat que a prin-
cipis de la temporada ja hi va ha-
ver problemes per poder tirar a 
la polla d’aigua, ja que els permi-
sos especials de la Generalitat 
van arribar amb retard, per qües-
tions de competències entre els 
departaments de Territori  i Sos-
tenibilitat i Agricultura. «I a tot ai-
xò se suma que l’assecament dels 
camps per lluitar contra la plaga 
del caragol poma fa que hi hagi 
menys caça als arrossars», ex-
plica Royo al Diari. 

L’A P U N T

Un exemplar d’ànec collblanc, una espècie amenaçada de la qual s’han 
localitzat diversos exemplars al delta de l’Ebre.  FOTO: RAFA TORRALBA (GEPEC)

BAIX EBRE ■  P E R  P OT E N C I A R  E L  C I C LOT U R I S M E  I  L’ E COT U R I S M E  A  L’ E B R E

Naixen 34 nous productes turístics 

gràcies al projecte Baix Ebre Avant

■ Fins a 34 nous productes turís-
tics han nascut de la mà d’empre-
saris del Baix Ebre amb el suport 
dels Seminaris Baix Ebre Avant, 
que impulsa el Consell Comar-
cal del Baix Ebre. 

Des del mes de maig, en el marc 
d’aquests Seminaris del projec-
te Baix Ebre Avant, empresaris 
del sector i tècnics en turisme 
han estat treballant en iniciati-
ves per fer més visible el poten-
cial cicloturístic i ecoturístic de 
les Terres de l’Ebre, tant per als 
mercats de proximitat com per 
als internacionals.   

Així, han pogut prendre for-
ma propostes com ara un recor-
regut integral en bicicleta de qua-
tre dies per la Via Verda des d’Al-
canyís fins a Tortosa, una volta 
guiada a Cardó amb BTT, expe-
riències que lliguen ciclisme i 

gastronomia o un busseig amb 
oceanògrafes. 

Aquests 34 nous productes tu-
rístics, que han nascut a la tren-
tena d’empreses del Baix Ebre 
que han participat enguany als 
Seminaris de Creació de Produc-
te Turístic dedicats al ciclotu-
risme i l’ecoturisme, es comerci-
alitzaran a partir de l’any vinent. 

Ahir, al centre EbreTerra de 
Deltebre, va tenir lloc l’última 
sessió dels Seminaris en què les 

empreses participants han ex-
posat els nous productes turís-
tics que s’inclouran en el dossi-
er adreçat a professionals com 
ara agències de viatges i operadors 
internacionals.   

En el decurs de l’acte celebrat 
ahir, el president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Daniel An-
dreu, ha destacat que aquests Se-
minaris esdevenen «l’instrument 
que permet treballar plegats Ad-
ministració i empreses del ter-
ritori per crear una oferta turís-
tica amb productes potents i 
atractius».  

Actualment el projecte Baix 
Ebre Avant continua treballant 
en el disseny d’un mapa amb to-
ta l’oferta de rutes de cicloturis-
me existents i en el disseny d’un 
dossier de presentació de l’ofer-
ta d’activitats en bicicleta de les 

Terres de l’Ebre adreçat a opera-
dors, mitjans de comunicació, 
agents de promoció turística, et-
cètera, en català, castellà, anglès 
i francès. 

De cara a l’any vinent, Baix 
Ebre Avant vol consolidar el tre-
ball que s’està portant a terme 
des de la comarca del Baix Ebre i 
de les Terres de l’Ebre en general 
per reforçar el paper del ciclotu-
risme i de la Via Verda en la seua 

globalitat com un element deter-
minant per a la millora de la com-
petitivitat de les empreses, i la 
generació de més activitat. Tam-
bé pretén donar suport en el pro-
cés de visualització i presenta-
ció dels productes de turisme ac-
tiu del territori que estan preparant 
els emprenedors per tal que arri-
ben al mercat a través del con-
tacte directe amb operadors i mit-
jans de promoció.–M. P.

Imatge de l’acte celebrat ahir, quan es van exposar els nous productes 
turístics. FOTO: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

El projecte Baix 
Ebre Avant és 
impulsat pel 
Consell per ajudar 
emprenedors


