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Puigcerdà fa més atractiu el
llac amb espècies autòctones
El consistori vol augmentar la biodiversitat plantant noves flors aquàtiques
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

Instant de la plantació de les noves espècies a l’emblemàtic llac de Puigcerdà
DANI PERONA/REDACCIÓ PUIGCERDÀ

Augmentar la biodiversitat de
plantes al llac de Puigcerdà, afavorir la presència de flora autòctona per naturalitzar el parc, ajudar a la depuració natural de l’aigua de l’emblemàtic estany i incentivar la riquesa ornamental
per fer-lo més atractiu per a tota la
gent que el visita.
Aquests són els objectius de la
darrera acció impulsada per
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Puigcerdà, amb la
col·laboració dels tallers ocupacionals del municipi i l’ajuda del
veí Artur Degollada. El llac de
Puigcerdà presenta des de fa uns
dies una imatge renovada que millorarà els propers mesos, quan
les noves plantacions floreixin i
creixin. D’aquesta manera ho ha
explicat la regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, que ha as-

LA CLAU
Nous exemplars de flors i
plantes del territori
 En l’actuació de replantació
s’ha apostat per espècies autòctones que tinguin una relació amb el territori i l’espai escollit, com és el cas dels lliris
grocs, els joncs, els salzes petits o els tamarius.

segurat que és la primera replantació d’espècies autòctones que es
fa a l’estany des de fa molts anys.
Segons ha concretat Rufiandis,
i després d’haver valorat quines
són les espècies més idònies per

a l’espai, s’ha apostat per plantar
al llac de la capital cerdana diverses flors aquàtiques, com el lliri
groc, els joncs, la boga, la canya,
salzes petits i també tamarius.
Concretament, s’han plantat 
exemplars nous.
La regidora de Medi Ambient
ha recordat que, més enllà de voler fer més atractiu el llac -un dels
espais més visitats del municipila voluntat és apostar per les varietats del territori, «i fer que hi
hagi més presència de flors i plantes autòctones». Properament, ha
anunciat, s’hi portaran a terme
noves accions relacionades.
L’estany de Puigcerdà, juntament amb el parc Shierbeck, és un
dels espais més emblemàtics de
la capital cerdana i un dels indrets
que reben més visitants. Durant
l’estiu s’hi duen a terme activitats
per aprofitar aquest paratge.

