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El Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix
Ter (PNMMBT) i el Centre
Ictiològic del Parc Natural
del Delta de l’Ebre han su-
mat esforços per assegu-
rar la supervivència i la re-
cuperació de la fràgil po-
blació de fartet a la Plete-
ra, de l’Estartit. El fartet
és un peix endèmic de la
península Ibèrica que es
troba en greu perill d’ex-
tinció.

L’espècie viu en zones
de maresma, en aigües
amb alts índexs de salini-
tat. Les causes que n’han
propiciat la regressió es-
tan directament relacio-
nades amb la pèrdua del
seu hàbitat, a causa del
dessecament de mares-

mes per donar lloc a usos
urbanístics i turístics, i
també per la competència
d’altres espècies invaso-
res. L’hàbitat del fartet es
distribueix al llarg de tot el
litoral mediterrani i una
part del litoral atlàntic an-
dalús, fins a les maresmes
del Guadalquivir. A Cata-
lunya, durant força anys
havia quedat arraconat als
dos extrems de la costa, a
l’Empordà i al delta de
l’Ebre, tot i que recent-
ment ha estat reintroduït
al delta del Llobregat, d’on
havia desaparegut.

Una de les poblacions
de fartet més ben consti-
tuïdes a Catalunya es tro-
ba a les maresmes i llacu-
nes de la Pletera, per les
seves condicions d’hiper-
salinització i dins de l’àm-
bit d’actuació del projecte

Life Pletera, amb el qual es
pretén crear un sistema
de llacunes litorals amb
plena funcionalitat ecolò-
gica. Això incidirà directa-
ment en la millora i exten-
sió de l’hàbitat del fartet i,
per tant, n’afavorirà la su-
pervivència.

Tot i que el projecte Life
Pletera no preveu accions
directament relacionades
amb la repoblació de l’es-
pècie, sí que es farà un se-
guiment de la seva pobla-
ció a càrrec del PNMMBT,
que durà a terme captures
amb trampes un cop l’any,
–a finals d’estiu, coinci-
dint amb l’època de menor
nivell d’aigua i més densi-
tat d’individus de la pobla-
ció–. Es recolliran dades
biomètriques dels exem-
plars capturats per analit-
zar la distribució de mides
de la població. El segui-
ment permetrà veure si
les poblacions tenen una
estructura adequada. A
més, per preservar-los du-
rant les actuacions de des-
urbanització, han recollit
uns 200 exemplars a la
bassa del Pi i els han tras-
lladat a dues basses del
delta de l’Ebre, per reduir
riscos de malalties. Algu-
nes femelles ja han co-
mençat a pondre ous. ■
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TORROELLA I L’ESTARTIT

Els parcs del Baix Ter i l’Ebre
cooperen per salvar el fartet
a Es tracta d’una espècie de peixos petits que viuen en basses i llacunes salines en ecosistemes de
maresmes a Envien exemplars de la Pletera a basses del delta ebrenc per preservar-los de les obres

Tres petits exemplars de fartets pescats a la bassa del Pi de la zona d’aiguamolls de la
Pletera, al sud de l’Estartit ■ EL PUNT AVUI


