La gestió dels centres piscícoles
de truita comuna: repoblació,
educació ambiental i conservació
Jornada tècnica
BAGÀ, dimecres 13 de novembre de 2019

Presentació
La pesca de la truita comuna als
nostres rius és una modalitat molt
apreciada per a la pesca recreativa als
rius de muntanya.
Des de fa dècades el nombre
d’exemplars de truita ha disminuït
dràsticament. Moltes en són les
causes:
contaminació,
obres
hidràuliques, fauna exòtica...
L’Administració va crear els centres de
producció de truita comuna per a
reforçar les poblacions de truita dels
nostres rius, sobretot pel que fa al
reforç del nombre d’exemplars a
pescar en diferents zones i vedats de
pesca, a través d’un pla anual de
repoblacions.
Actualment l’activitat productiva per a
la repoblació ha de saber conviure
amb
les
diferents
normatives
ambientals, la demanda de pesca per
part
dels
pescadors,
l’impacte
ambiental de les repoblacions, els
programes de conservació i millora de
la biodiversitat...
Juntament amb l’activitat de producció
de peixos, els centres de producció
han
esdevingut
centres
de
conservació
de
biodiversitat,
d’educació ambiental i de divulgació i
turisme.
Serveixi la present jornada per a debat
tot allò relacionat amb l’activitat,
present i futura, dels centres de
producció de truita.

Organització

Programa
9.30 h Arribada al Casal de la Vila de Bagà
9.45 h Inscripcions
10.00 h Presentació de la jornada
10.10 h Les repoblacions amb truita comuna als rius catalans: marc legal
i context actual. Elaboració del Pla i metodologia de les
repoblacions
Sr. Joan Baraut, tècnic del Servei de Pesca Continental del DARP.
10.50 h Piscifactories de truita comuna del DARP: descripció de les
instal·lacions i procés de producció de la truita comuna
Sra. Rosa Marsol, directora de la Piscifactoria Bagà-Pont de Suert.
11.10 h Pausa-cafè
11.30 h Educació ambiental, conservació i ecoturisme: oferta d’educació
ambiental de les instal·lacions i integració a l’oferta turística
municipal
Sra. Rosa Marsol, directora de la Piscifactoria Bagà-Pont de Suert.
12.15 h Visita a la piscifactoria de Bagà
Sr. Francesc Bonada, tècnic de la Piscifactoria Bagà.
Sr. Oriol Comas, manteniment Bagà.
Sr. Àngel Solà, manteniment Bagà.
13.30 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Casal de la Vila de Bagà
Pl. del Raval, s/n
08695 BAGÀ (Berguedà)

https://goo.gl/maps/dVreLV9HrsaafCHa6

Piscifactoria de Bagà
Carrer de la Vinya, 14
08695 BAGÀ

https://goo.gl/maps/d45Fz62tfKvYQpTx9

Inscripcions
La jornada és gratuïta. Cal inscriure’s prèviament a través del Departament de
RRHH de Forestal Catalana:
Tel: 934 110 926 - A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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