Formació
Escoles Agràries

Captura en viu d’espècies
depredadores i exòtiques invasores
Solsona, 29 i 30 de maig i 5 i 6 de juny de 2020

Presentació i objectius
La captura d’exemplars d’espècies depredadores o exòtiques invasores pot ser una mesura útil de gestió
cinegètica o de restauració d’hàbitats i comunitats silvestres. És una solució de caràcter excepcional, d’últim
recurs i amb condicions que han de garantir la selectivitat dels mètodes aplicats, i també el benestar dels
animals capturats d’acord amb la normativa bàsica vigent.
L’objectiu del curs és conèixer el marc normatiu i pràctic en matèria de captura en viu de depredadors
cinegètics i exòtics invasors per aplicar-lo correctament en la gestió de la fauna salvatge, i acreditar les
persones usuàries de mètodes homologats mitjançant la superació d’un examen, d’acord amb el Decret
56/2014, de 22 d’abril.

Programa
NORMATIVA GENERAL I ESPECÍFICA DELS MÈTODES DE CAPTURA (2 h) I PROBLEMÀTICA
ACTUAL DELS MÈTODES DE CAPTURA (2 h), dv. 29 de maig
ECOLOGIA I BIOLOGIA DE LES ESPÈCIES DEPREDADORES (2 h) I ECOLOGIA DE LA DEPREDACIÓ
(2 h), ds. 30 de maig
MATERIAL DE CAPTURA I AUXILIAR (3 h) I MANIPULACIÓ D’ANIMALS CAPTURATS (2 h), dv. 5
de juny
PREVENCIÓ DE RISCOS PERSONALS (2 h) I EXAMEN (1 h), ds. 6 de juny

Professorat
Àlex Cuadros, cap de la Unitat Jurídica de la D. G. de Forests, lletrat expert en temes de caça i pesca.
Francesc Còrdoba, biòleg, professor EA de Sta. Coloma de Farners.
Josep Piqué, expert en mètodes de captura de la Asociación de Tramperos de España - ATE.
Rafael Molina, veterinari del Centre de Fauna de Torreferrussa - Generalitat de Catalunya. Forestal
Catalana, SA.

Realització

Incripcions

Lloc:
Escola Agrària del Solsonès
Calendari:
29/30 de maig, 5/6 de juny
Horari:
Divendres 16:00 a 20:00 h
Dissabte 9:30 a 13:30 h
Durada del curs:
16 h

Podeu preinscriure-us AQUÍ o a www.easolsones.cat fins el
dia 15 de maig del 2020
Coordinador:
Sr. Pau Vericat telèfon 973 480713
a/e: pvericat@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €
Més informació: agricultura.gencat.cat
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