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Acció i coordinació contra el caragol
massana
El Consell de Ministres ha aprovat este mes d'agost, a proposta del ministeri d'Agricultura,
AlimentaciÃ³ i Medi Ambient, un Reial Decret pel qual es regula el catÃ leg d'espÃ¨cies invasores,
que inclou el vet a 186 espÃ¨cies, entre elles el caragol massana. L'objectiu, diu el Govern
central, Ã©s disposar de major segureta jurÃ-dica i reforÃ§ar la protecciÃ³ del medi natural i la
biodiversitat. Elegant, aixÃ- dit, sÃ- que queda, perÃ² no n'hi ha prou. El catÃ leg, i les accions legals
que van vetar l'entrada del caragol massana a l'Estat espaÃ±ol, l'any 2011, quan ja estaba la
plaga posant arrels al delta de l'Ebre, sÃ³n mesures insuficients que ha pres el Govern espaÃ±ol
per lluitar contra una espÃ¨cie que estÃ posant en risc l'equilibri biolÃ²gic i la ideosincrÃ cia
agrÃ-cola del delta. Cal que es trenque la desidia completa que estÃ mostrant el ministeri de
CaÃ±ete cap a una plaga que, a mÃ©s de ser una amenaÃ§a per a la resta d'Europa Ã©s ja una
realitat amb efectes preocupants al delta. S'hi ha de destinar sense demora ja no interÃ©s, que no
l'ha mostrat fins ara, sinÃ³ recursos, perquÃ¨ la responsabilitat sobre el que passa no li pot ser
aliena. Mentrestant, la Generalitat, que ha anat aplicant mesures aquÃ- i allÃ per apaivagar la
crÃ-tica situaciÃ³, ha de plantejar immediatament als afectats quin Ã©s el seu pla integral anunciat
per emprendre l'hivern, i n'esperem eficacia, que de plans ja en coneixem molts. A la vista de la
situaciÃ³, per molt meritÃ²ria que siga, i ho Ã©s molt, la dedicaciÃ³ dels voluntaris de Seo/Birdlife
presentada esta semana per colÂ·laborar a controlar l'extensiÃ³ del caragol, Ã©s nomÃ©s un tiraxines
mÃ©s davant un exÃ¨rcit.
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