CARGoL PoMA:
balanç de la lluita

Del Balanç i exposició feta en podem extreure dades a
fi d’avaluar l’efectivitat de les mesures.
• En el darrers anys la superfície afectada per la
plaga ha augmentat cada any. La plaga ha tingut
una evolució notable, perdent la contenció inicial per
arribar a duplicar-se la superfície actual en relació a
exercicis precedents:
2010: 500-600 ha
2011: 847 ha
2012: 1576 ha

2013:
2015:
2016:

2300 ha
3000 ha
6000 ha

• En el balanç cal afegir que si be inicialment només
estava a l’hemidelta esquerra, ara ja es troba també
a l’hemidelta dret i es constata que no està present
únicament als camps sinó que també estan els canals
envaïts.
• Pel que fa al riu Ebre, el posicionament manifestat
és de reconeixement que hi ha una afectació molt
important en el tram d’Amposta a Tortosa i de
desconeixement de qui és la competència el riu en
matèria d’eliminació de plagues (fet que li va ser
aclarit per altres diputats).
 Apuntar que si el tram central del riu Ebre, la plaga
està sense control, això es indicatiu de que no estem
davant d’un veritable pla d’eradicació, i fa preveure
reinfestacions futures.
 Passar de 2300ha afectades al 2013, a 6000ha al
2016 és indicatiu de que les mesures dutes a terme
fins ara han resultat de dubtosa efectivitat i de
moment la pretesa sectorialització no ha funcionat.
 Cal replantejar l’ús de mesures com la inundació
amb aigua salada, que no es viable per a les
infraestructures en el marc d’un pla de “contenció”
atès no es viable “salar” els canals cada any d’ara
en endavant.

INFORMATIU AGRARI DE L’INSTITUT AGRÍCOLA - núm. 162 març - abril 2017

• Al respecte de les infraestructures emprades per
portar l’aigua de mar, i de l’efecte sobre els sòls la
directora general va explicar que fins ara s’ha actuat
sense estudis als respecte, i que de fet té encarregats
uns estudis sobre l’efecte de l’aigua de mar, sense
que de moment en tingui els resultats.
 Indicar que les advertències de particulars, col·legis
professionals, i entitats com l’Institut Agrícola, indicant
que l’aigua de mar pot malmetre les infraestructures
si no estan preparades, o causar-ne una reducció
important de la seva vida útil, han estat constants
durant aquests anys, fet que implica que no pugui
al·lega desconeixement.
 També constatem que la Generalitat de Catalunya
i el Ministeri, quan encarreguen treballs en zones
marítimes, indiquen als plecs de condicions, que
els materials i formigons emprats deuen de tenir
unes característiques singulars per protegir-se de
la corrosió.
 Atès que els canals del Delta no han estat tractats
ni tenen les característiques adients restem a la
espera dels estudis encarregats per la Conselleria
a fi d’homologar-ne els resultats, verificar-ne les
conclusions, i aclarir responsabilitats.
Ara, quan valorem els esborranys d’Ordre que regularà
les pràctiques contra el Cargol Poma, constatem que la
Conselleria no “obliga” a les Comunitats de Regants ni
als propietaris a inundar amb aigua de mar, al contrari,
els insta a que ho sol·licitin, per desprès estudiar i
acceptar-ne la sol·licitud. Cal preguntar, si això respon
a un posicionament clar a l’hora de responsabilitzarse (o no) de la proposta d’utilitzar determinades
infraestructures sense preparar, per transportar aigua
de mar. I en últim terme, si les reparacions d’aquests
canals, hauran de recaure sobre el pressupost de la
Generalitat, el patrimoni dels comuners, o sobre el
patrimoni de la Junta de Govern de les Comunitats
de Regants. Esperem que es aquesta mesura no es
torni a aplicar sense tenir els dictàmens científics i
estudis en infraestructures de reconeguda solvència.
Al respecte però i ànim d’ajudar, indicar que ja a dia
d’avui la bibliografia n’és extensa i és matèria de més
d’un estudi d’enginyeria.

Empresa

El passat 28 de febrer 2017 la Directora General
d’Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan va
compareixer a la Comissió d’Agricultura del Parlament
de Catalunya per informar sobre les accions de lluita i
eradicació del cargol poma.
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