Nota de premsa: Una mala gestió deixa l'estany Europa (PNAE) sense aigua en
plena època de cria
En els darrers dies, i abans de les fortes pluges d’ahir, naturalistes i ornitòlegs que
visiten regularment els Aiguamolls de l'Empordà han denunciat la manca d'aigua a
l'Estany Europa i la conseqüent mort de cries d'ocells aquàtics habituals en aquest
ecosistema. Arran de les seves queixes, hem sabut que, des de l'1 de gener
d'aquest any, s'ha deixat la gestió ambiental del sistema aquàtic artificial a l’espera
que les administracions l’adjudiquin de nou.
L'estany Europa és una zona humida dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
que es va crear artificialment a principi dels anys 1990, aprofitant i millorant les aigües
provinents de la depurada de Castelló d'Empúries a Empúriabrava i al costat de la Muga.
El sistema de basses elimina els excessos de nutrients de l'aigua de la depuradora que
acaba en una llacuna de poca fondària, l'estany Europa.
Des de la seva creació, aquest estany s'ha convertit en un lloc de refugi, descans i cria
per a moltes espècies. A nivell numèric, és el lloc amb la màxima concentració de fotges,
polles d'aigua i cabussets al Parc. Pel que fa les espècies nidificants, hi destaquen
l'arpella, el martinet menut, el xibec, l'ànec griset i la boscarla mostatxuda. També és un
lloc de cria de la tortuga de rierol, espècie vulnerable, i és visitat sovint per llúdrigues. Per
tot això, l'espai forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i està catalogat
PEIN i Xarxa Natura 2000.
Per a la seva artificialitat, aquest ecosistema aquàtic requereix una gestió i controls
constants per garantir la qualitat de l'aigua i l'equilibri de tot el sistema que moltes
espècies han fet seu. La gestió que es duia a terme fins a finals de l’any passat també
incloïa el control d’espècies invasores. Aquesta setmana passada, visitants de l'espai han
detectat una baixada ràpida del nivell de l'aigua de l'estany, una presència més notable
d’espècies invasores i predadores com el visó americà, i denuncien els impactes que té
en plena època de cria dels ocells aquàtics.
Des de l'inici i fins a final de 2016, una entitat pública gestionava l'espai però per
qüestions administratives es va anul·lar el conveni sense preveure la continuïtat. El
responsable de la gestió de la depuradora és el Consorci Costa Brava i entenem que el
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà també hauria de vetllar per la conservació de
la biodiversitat del Parc.
Denunciem la deixadesa de les administracions que mostren aquest menyspreu per a un
espai natural emblemàtic de la comarca, un espai que moltes escoles locals visiten com a
exemple de bona gestió d'aigües residuals i que ara està en perill de desaparèixer com a
refugi de fauna. No es poden posar les regles administratives i burocràtiques per sobre del
benestar i la supervivència dels animals que s'han adaptat a un espai que s'ha creat
especialment per a ells i que després de molts anys es deixa de gestionar d'un dia a
l'altre. Les conseqüències són mortals!
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