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Ebre

M. PALLÁS  
DELTA DE L’EBRE 

El 2009 es va detectar per prime-
ra vegada la presència del cara-
gol poma al delta de l’Ebre i des 
de la Generalitat i altres institu-
cions s’ha treballat per trobar 
mètodes i pràctiques per frenar 
la seva evolució i erradicar-lo, 
sense que fins ara s’haja garantit 
una eficàcia completa. Segons ha 
pogut saber el Diari, els científics 
de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA) estu-
dien ara el que podria ser una 
nova esperança per a la lluita 
contra aquesta espècie invasora: 
els nematodes, uns cucs que 
inhabilitarien els caragols. Seria 
una lluita biològica, per la qual 
cosa seria menys agressiva per a 
l’ecosistema i només incidiria en 
els caragols.  

«Trobar una mesura de lluita 
biològica seria ideal, és el que tots 
els pagesos voldríem», explica Ra-
fel Verdiell, coordinador de sec-
tors vegetals de la permanent 
nacional de la Unió de Pagesos. 
«Però amb la mesura dels nema-
todes ens trobem amb el risc que 
no sabem com pot actuar a les ba-
dies. Ara s’està estudiant només 
al laboratori i encara és aviat per 
dir res. Però siga com siga, és la 
gran esperança que tenim». 

El que és innegable és que el 
marge esquerre del Delta està en-
vaït de caragol poma i el marge 
dret cada any té un petit incre-
ment de camps afectats. El 2017 
es van quantificar com a 120 les 
hectàrees afectades.  

Dues de les mesures més este-
ses per lluitar contra la plaga són 

la sembra en sec i l’ús de la sapo-
nina. Segons afirma Unió de Pa-
gesos, si no s’empra una d’aques-
tes mesures, aquell camp (al mar-
ge esquerre) «se’l menjarien sen-
cer, no s’arribaria ni a segar. Hi ha 
hagut camps que s’han sembrat 
fins a cinc vegades i se’ls ha men-
jat tot l’arròs».  

La saponina funciona bé i per-
met que a l’any següent hi haja 
menys presència de la plaga. «El 
que fa és que mata el caragol, 
però també tot el camp d’arròs. 
Els químics funcionen i fas la co-
llita, però una tercera part dels 
beneficis se’ls emporta la saponi-
na», explica Verdiell. 

La major part dels pagesos està 
usant la saponina, tot i que ac-
tualment creix el mètode de la 
sembra en sec. «Funciona en 
camps on no hi ha un alt nivell de 
sal. Si no s’ha d’usar la saponina», 
apunta Verdiell.  «El marge esque-
rre cada cop està més afectat. Ca-
da any és pitjor. És molt compli-
cat. També tenim la mesura de 
salinització total, que aniria bé 
per al caragol, però espanta molt 
per al conreu».  

La sembra en sec aconsegueix 
retardar un mes i mig, aproxima-
dament, l’aparició del caragol; el 
mateix temps que es retarda 
l’obertura de l’aigua als camps 
d’arròs. Amb la sembra en sec, 
s’aconsegueix que l’arròs surte 
amb suficient força fins a tenir 2 
o 3 fulles, que són uns 20 cm 
d’alçada. En aquest moment, ja es 
pot soltar l’aigua, i ja no hi ha pe-
rill, perquè la planta és prou gran 
i forta com perquè el caragol no 
se la puga menjar. «En el marge 
dret també s’usa el guaret, deixar 
el camp descansar un any i evitar 
infestar els altres camps (al Delta 
tot està connectat), però enguany 
no s’ha fet per falta de pressu-
post», detalla el coordinador. 

Siga com siga, els pagesos assu-
meixen que hauran de conviure 
amb la plaga, ja que «no s’arribarà 
a exterminar mai».

Els nematodes, la nova esperança 
en la lluita contra el caragol poma

Agricultura

Tot i que actualment es troba en una fase molt embrionària, els científics estudien aquests cucs que inhabilitarien el 
caragol, amb la voluntat de trobar una mesura biològica contra l’espècie invasora menys agressiva per a l’ecosistema

Imatge d’un gran grup d’exemplars de caragol poma. FOTO: JOAN REVILLAS

M. PALLÁS 
XERTA 

El cap de setmana passat la sala 
polivalent de Xerta va acollir la 
presentació del primer encàrrec 
del servei de redacció d’històries 
de vida de l’empresa de turisme 
de memòria històrica Terra En-
llà.  

Es tracta d’un nou servei que 
ofereixen a les famílies que vul-
guen recollir la història d’una per-
sona vinculada a la Guerra Civil 
per tal de tenir un document es-
crit que puga servir també de re-
cord per als descendents i per 
preservar la memòria. 

Aquest primer llibre, escrit en 
present i en tercera persona, és 

Narcís Gibert Galtés, un tenor ca-
talà a Dachau.  

El llibre no està a la venda i és 
d’àmbit privat, i també inclou 
imatges i documentació personal 
com cartes. L’autor, Andreu Caralt 
Giménez, ha obtingut la informa-
ció a través de nombroses entrevis-
tes als fills de Gibert, Jordi i Mercè, 
que van detallar el recorregut del 
seu pare fins al camp de Dachau. 

«No és una novel·la, però sí que 
té una part d’una càrrega emocio-
nal i també havia de contenir els 
fets verídics», explica l’autor, An-
dreu Caralt. El llibre situa, així, el 
personatge en el seu context 
històric, i converteix la memòria 
oral i els records familiars en un 
document contrastat històrica-
ment. Caralt amb Jordi i Mercè Gibert i l’alcalde, Roger Aviñó. FOTO: TERRA ENLLÀ

Xerta

Nou servei de redacció 
d’històries reals vinculades 
a la memòria històrica


