MEMORIA D’ACTIVITATS

ANY 2000

1. COMPAREIXENCES DAVANT L’ADMINSITRACIÓ PER AFECTACIONS AL
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC I A LA RIQUESA NATURAL DELS RIUS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Al·legacions contra el condicionament esportiu del Noguera Pallaresa ( Pallars
Sobirà ).
Al·legacions contra la captació d’aigües del riu Aigua d’Ora ( Solsonés ).
Sol·licitud per conèixer si existia autorització de l’empresa Cap d’Aran,SL per
extracció d’aigua al riu Garona ( Salardú ).
Al·legacions al projecte de construcció d’una escollera al riu Segre ( Bellver de
Cerdanya ).
Al·legacions a l’ACA contra obres de dragatge al riu Ter al seu pas per Anglès (
La Selva ). Expedient finalitzat.
Sol·licitud a la CHE, sol·licitant informació sobre les obres al riu Garona ( Val
d’Aran ).
Al·legacions a l’ACA contra captació d'Aigües del Riu d'Ora (Solsonès).
Expedient finalitzat.
Al·legacions a l’ACA contra extracció d'àrids al Segre ( Martinet). Expedient
finalitzat.
Queixa a la DGMN pel funcionament de la piscifactoria de Pont de Suert.
Al·legacions a l’ACA contra extracció d'àrids al Ter ( Barca d'Anglès ). Expedient
finalitzat.
Sol·licitud a C.H.E de les concessions de captació d'aigües del riu Escrita (
Pallars Sobirà). S’alerta que, un dels problemes més greus dels rius són les
diverses captacions d'aigua que pateixen de forma il·legal davant la passivitat
de l'Administració. ( Expedient finalitzat ).
Estudi d'un contracte de Riu Segre, ( Ajuntament La Seu d'Urgell ). Les parts
més implicades directament amb el riu van ser convidades a fer propostes per
la restauració del riu Segre al seu pas per la Seu. La FCPEC va tenir un pes
específic en les reunions com a gestora de l'activitat esportiva de la pesca en
aquesta zona. ( Expedient finalitzat ).
Al·legacions a l’ACA contra l'extracció de graves al Riu de l'Ingla ( La Cerdanya
). Expedient finalitzat.
Al·legacions contra execució d'obres de la minicentral a la Vall del Bossia (
Pallars Jussà ). Tot i les al·legacions prèvies per evitar la construcció de la
minicentral i posteriors degut a la realització impactant de com es van
desenvolupar les obres, la construcció va ser aprovada.
Les centrals hidroelèctriques, fins ara, s'han deixat construir, en molts casos,
per pura especulació, sense tenir en compte el greu perjudici que és causa al
medi ambient i més, si es considera que no se'ls hi exigeix respecte als cabals
ecològics, i molt sovint són responsables de dessecacions i l'esquilmació dels
rius, observant, per part de l'Administració, una passivitat alarmant alhora de
solucionar aquest problema. ( Expedient finalitzat ).
Reunions amb la CHE per obres de dragat de Les Vernedes de Sort ( Noguera
Pallaresa ).
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Al·legacions per la construcció de la Minicentral de El Serrado a Sarroca de
Bellera (Pallars Sobirà).
Valoració de danys sobre fauna per denúncia per manca de cabals a la Vall de
Boí. Amb realització de cens a traves de 2 pesques elèctriques.
Memòria valorada de la rehabilitació d’un canal d’alevinatge a Les Vernedes de
Sort (Noguera Pallaresa).
Negociacions amb empresa concessionària d’aprofitament hidràulic a Sarroca
de Bellera (Pallars Sobirà).
Revisió expedients de projectes de Minicentrals de La Gafa i La Puda
(Cardener).
Presentació d’al·legacions als projectes de Minicentrals de La Gafa i La Puda.
Assistència amb la CHE a l’Acte de confrontació per l’establiment del cabal
ecològic de l’embassament de Rialb (Segre).
Informe sobre el cabal ecològic a deixar per l’embassament de Rialb (Segre).
Reunió amb Ajuntament de La Seu d’Urgell per anàlisi del projecte del Segre.
Al·legacions pel projecte de construcció d’escollera al riu de l’Ingla (Segre).
Cens a través de pesca elèctrica a Tremp per valorar afectacions de la manca
de cabal produit per la Presa de Sant Antoni (Noguera Pallaresa).
Reunió amb tècnics que projecten Minicentral al Riu Manyanet (Pallars Jussà)
per fixar cabal ecològic.
Reunió amb l’ACA per la restauració de la Gravera al riu Segre (Artesa de
Segre).
Visita a la Minicentral de la Vall de Lord per fixar cabal ecològic ( Sant Llorenç
de Morunys ).
Aforament de cabal a la presa que deriva aigües al Canal d’Urgell (Segre).
Compareixença en el tràmit d’audiència de la Minicentral de Gósol (Berguedà).
Valoració dels danys causats al Cardener i Llobregat a la fauna piscícola per
aiguats del 10 de juny.
Visita a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per analitzar projecte d’obres
al riu Cardener.
Valoració a través de cens per pesca elèctrica d’impacte causat per la
depuradora a la riera de Font Savellà (Viladrau).
Projecte tècnic per assegurar cabal sostenible a la Riera Major ( Osona ).
Sol·licitud que es revisin les concessions d’aigua i la depuració d’aigües
residuals de Viladrau. Assecament del riu de forma periòdica amb mortaldat de
peixos.
Sol·licitud per a que revisin les concessions del riu Querol, Freser i Ter.
Sol·licitud per a que es revisin les extraccions d’àrids al riu Segre. Comprovat
que es realitzen sense preveure l’impacte ni la restauració.
Sol·licitud de que es revisin les autoritzacions administratives per la navegació a
l’embassament de la Torrassa ( Noguera Pallaresa ).
Necessitat de revisió d’autoritzacions administratives per la pràctica d’esports
d’aventura ( ràfting ),per la seva afectació a la fauna ( Noguera Pallaresa ).
Sol.licitud que es respectin els cabals sostenibles de les Minicentrals existents al
Riu Sta. Magdalena (Pallars Sobirà): Les concessions atorgades en aquest riu

2

MEMORIA D’ACTIVITATS

ANY 2000

han supossat la perdua de la capacitat de fressar les truites per la manca de
cabal, supossant:
1. La pèrdua, des del punt de vista piscícola,d’un dels millors rius truiters del
Pirineu.
2. La impossibilitat de regeneració de la Conca de la Noguera Pallaresa, ja que
el riu es veu afectat per la pràctica del Rafting, que suposa l’existència de “3
riuades” diàries, que fan impossible la reproducció dels peixos, i
l’impossibilitat que aquesta es pugui desenvolupar en els petits rius afluents
per la manca de cabal produït pels aprofitaments hidroelèctrics.
La necessitat de fixar i assegurar els cabals ecològics en els aprofitaments del
Santa Magdalena va ser demanada en les al·legacions que es presentaren en el
decurs de les informacions públiques que es van dur a terme, en les quals
sempre en primera instància i com a norma ens oposaven a les mateixes: La
fixació dels cabals ecològics era el mar menor, sempre i quan aquests es
fixessin i respectessin, cosa que es comprova i que no es fa.
•

Escales de peixos: Requeriments al Departament de Medi Ambient que s’acomplís
el que assenyala la vigent Llei de Pesca fluvial en el sentit d’obligar a les
concessions per aprofitament de les aigües continentals noves i de les existents,
d’establir sistemes de connexions entre trams de rius, que possibilitin el pas de
peixos i l’intercanvi natural de les poblacions.

•

Actuacions davant el Govern d’Andorra per tal que depurin les aigües residuals
d’Andorra que aboquen al riu Valira, i que desprès aboquen al Segre, amb gestions
davant la Ministre de Medi Ambient.
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2. SEGUIMENT, CONTROLS I DENÚNCIES PER AFECTACIONS AL DOMINI
PÚBLIC HIDRÀULIC I A LA RIQUESA NATURAL DELS RIUS.
•

Riu d’Or ( Bages ):
1. Afectació deguda a contaminació per purins que es produeixen de manera
directa i indirecta.
2. Afectació deguda a la depuradora de St. Fruitós del Bages.
3. Afectació per abocaments directes d’aigües de procés industrial produit per
l’empresa PIMPOLLO, SA.

•

Riu Ter i Riu Gurri ( Osona ):
1. Afectació per elevada càrrega orgànica deguda a contaminació per
abocaments directes i indirectes ( per filtració ) de purins.
2. Cens dels punts de més afectació ( Agrupació de Societats de Pescadors de
l’Osona ).
3. Sol·licitud de cabals sostenibles a la Riera Major, tram sense aigua des de la
presa de Crous fins al pantà de Susqueda.

•

Riu Fluvià (Pla de l’Estany):
1. Abocaments produïts un minin de 2 cops l’any entre la Resclosa de Serinyà i
la de Martís (t.m. d’Esponellà): Escuma blanca de 40 cm. de gruix que
cobreix pràcticament tot el riu. Comunicada sistemàticament a l’ACA, sense
observar que deixin de produir-se i sense arribar a conèixer l’origen de
l’abocament ni el tipus del mateix, que produeix aquesta escuma.
2. Abocaments de purins directes al riu Fluvià: S’observen, sobre tot, quan hi
ha una crescuda del riu deguda a fortes precipitacions.
3. El que s’observa es que la població de Bagra d’aquesta zona no es
recupera: Els individus arriben a una talla màxima de 5-6 cm. I
desapareixen: No s’observen pràcticament individus adults. Cal considerar al
respecte que la Bagra es una espècie que queda afectada molt afectada per
la contaminació de les aigües.

•

Riera Gavarresa ( Bages ):
1. Seguiment de l’estat de les aigües. Cens d’abocaments de purins.

•

Riu Llobregat:
1. Afectació per abocaments de sals potàssiques d’origen miner ( Sallent ).
2. Abocaments en els polígons industrials dels termes municipals de:
Castellgalí, Santpedor i Pont de Vilomara.
3. Riuades del 10 de juny de 2000:
- Avaluació dels danys a l’ecosistema fluvial, la població piscícola i les
infrastructures de pesca existents.
- Realització de projectes de restauració ( lleres afectades, ecosistemes
fluvials, poblacions piscícoles i infrastructures ).
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4. Denúncia de les anomalies de la ZPC d’Abrera ( Baix Llobregat ):
- A la resclosa de Can Bros, per baixades de 0,5 m sobtades del nivell de
les aigües per sota de la resclosa, hi ha una bomba d’extracció d’aigua
pel rec d’un camp.
- Per abocament d’aigües residuals d’origen industrial directament al riu.
5. Denúncia de les obres que s’efectuen a Monistrol de Montserrat, des del
pont fins la depuradora, que comporten que es tirin pedres i runes a la llera
del riu, la qual cosa perjudica els ecosistemes aquàtics i la pràctica de la
pesca esportiva.
6. Pont de Vilomara: Abocaments al riu per part de les empreses de la població
del Pont de Vilomara perquè per problemes de caire “burocràtic” segons ens
comenta l’ACA no funciona ni el col·lector d’aigües residuals del municipi ni
la depuradora que ha de depurar les aigües. Denunciat repetidament a
l’ACA, sense observar cap solució.
7. Monistrol de Montserrat: Denuncies davant l’ACA i requeriments efectuats
davant l’Ajuntament per tal de solucionar abocaments produïts per
l’Empresa Acabats del Bages: aboca aigua amb elevada temperatura al riu i
que ha produït diferents mortaldats.
8. Baix Berguedà: Afectacions a la llera del riu i als ecosistemes aquàtics
produïdes pels desembassaments de la presa de La Baells que s’observen
des del 1998.
9. Alt Berguedà: Denúncies a l’ACA per assecament del riu des de la resclosa
dels Callet fins l’embassament de La Baells ( 9 km ): Les continues
denúncies a l’ACA d’aquesta situació, no havia fet que baixes aigua. Fins
que vàrem denunciar directament per via judicial a l’empresa concessionària
(Benjac). Vàrem aconseguir que establís un mínim cabal de manteniment,
(uns 0’25 m3/s, dels 2’6 m3/s que deriva), i que indemnitzés a la FCPEC per
la pèrdua de població piscícola: Indemnització utilitzada per repoblació de
l’inexistent població, per tants anys de riu sec. El cabal que deixa anar el
considerem curt però fa que en els indrets d’acumulació d’aigua pugui
mantenir-se una mínima població. Per què l’Administració no podria fer el
mateix a la resta de trams secs de Catalunya?
10. Visita al Canal de Berga amb Agents Rurals i Mossos d’Esquadra per evaluar
danys a la fauna pel buidament del canal
11. Denuncia per abocament de l’empresa ALBASA, ocasionant una mortaldat
de 7.000 barbs. (t.m. Sant Vicenç de Castellet ).
12. Denuncia per reducció de la quantitat de les aigües del Llobregat ( de Berga
a Martorell ) i al Cardener ( Cardona a Castellgalí ). Es sol·licita la fixació de
cabals de manteniment.
13. Denúncia dels aprofitaments d’aigua per regar i de diversos desviaments a
la conca del Ter ( riera de Font Picant i riera de Mas Quintà al t.m. de Sant
Hilari de Sacalm ).
14. Denúncia del tram sec de 3 km a la Riera Major ( Osona ) des de ”Els
Crous”, on es desvia l’aigua fins a la desembocadura de la Riera a
Susqueda.
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15. Denúncia per l’ampliació de concessió d’aigües per les minicentrals La Gafa
i la Puda, sol·licitades per l’empresa INTERNAICA al riu Cardener (t.m. Sant
Llorens de Morunys).
16. Riu Llobregat. Comarca del Berguedà: Existència de 16 Minicentrals en un
tram de 27 Km. de riu: De Nord a Sud:
ο
ENDESA: Presa de la Baells.
ο
Colònia Rosal (Olvan).
ο
Colònia La Plana (Avià).
ο
Colònia Ametlla de Casserres (Casserres).
ο
Colònia Alsina (Gironella).
ο
Cal Bassacs (Gironella).
ο
Colònia Viladomiu Vell (Gironella).
ο
Colònia Viladomiu Nou (Gironella).
ο
Colònia Guixarò (Casserres).
ο
Colònia Prat (Puig-Reig).
ο
Colònia Cal Cases (Puig-Reig).
ο
Colònia Pons (Puig-Reig).
ο
Colònia Marçal (Puig-Reig).
ο
Colònia Vidal (Puig-Reig).
ο
Colònia Manent (Puig-Reig).
ο
Colònia Ametlla de Merola (Puig-Reig).
Aquestes Minicentrals condueixen tota l’aigua del riu cap els canals i,
conseqüentment, els trams que queden per sota de la resclosa i fins el desguàs
del canal, queden completament secs. Tan solos baixa aigua pel riu, quan, des
de l’embassament de La Baells, se’n deixa baixar més per que està ple, la qual
cosa passa en comptades ocasions.
Aquestes Minicentrals, antigament i abans de la crisi del tèxtil, servien per a fer
funcionar les indústries.. Actualment no tenen aquesta funció, ja que la gran
majoria estan tancades i sols serveixen per vendre l’energia elèctrica produïda
per uns particulars, que en disposen d’aquestes concessions. Curiosament en
l’epoca que totes les indústries estaven a ple rendiment, el riu mai havia baixat
sec, com ho fa ara.
Algunes d’aquestes centrals, per tal d’augmentar la producció, es dediquen a
fer embassades d’aigua, actuació prohibida. Això fa que hi hagi moments en
que pràcticament tot el tram de riu baixi sec.
Aquesta situació ha estat denunciada repetidament al DMA l’ACA, i ha estat
exposada en reunions i jornades amb l’ACA, sense haver observat cap millora
en els cabals de la zona.
•

Noguera Ribagorçana ( Alta Ribagorça ):
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1. Sol·licitud de cabals sostenibles sota la presa de Baserca a FECSA-ENHER.
2. Proposta de Conveni DMA- FECSA-ENHER – FCPEC.
3. Programa a TVE-2 per denunciar manca de cabals ecològics al Parc Nacional
d’Aiguestortes. (Alta Ribagorça).
4. Denúncia al Mossos d’Esquadra per assecament de la Noguera de Tort (
t.m. Barruera).
•

Noguera Pallaresa ( Pallars Jussà i Pallars Sobirà):
1. Sol·licitud de cabals sostenibles sota l’embassament de Sant Antoni a FECSAENHER. sol·licitud d’1 m3 / s.
2. Denúncia de buidament de l’embassament de Graus ( t.m. de Lladorre )
provocant una mortaldat de 156 truites. Es sol·licita aturar el pla de
repoblacions establert, al desconèixer les condicions sanitàries i genètiques dels
individus amb els que es repobla.
3. Denuncia per manca de cabal sota la presa de Sant Antoni (Noguera Pallaresa)
4. Denuncia per mortaldat de 1.191 truites a la Vall de Cardós, presumptament
produïda per abocaments de Càmpings.
5. Denúncia dels aprofitaments hidràulics del riu Escrita i comprovació que no hi
ha atorgada cap concessió al riu Escrita.

•

Riu Segre:
1. Seguiment d’extraccions de cabals al Riu Segre a la comarca de l’Alt Urgell
durant l’estiu i denuncia, on sense cap mena d’autorització prenen els cabals
per recs, assecant trams sencers de riu.
2. Programa amb TV3 per denunciar manca de cabal a la presa del Canal d’Urgell.

•

Denuncia a l’ACA per l’existència de 88 trams “secs” a la conca de l’Ebre i a la Val
d’Aran:
ο
Riu Segre:
- Duràn o Meranges: aigües avall de l’azud de rec d’ Olopte.
- Molina: aigües avall dels azuds de rec.
- Vanera: aigües avall de les sèquies de la Solana i Bolvir.
- Querol: transvasament encobert de França de les aigües captades
en les infiltracions del túnel de Puymorens.
- Túnel del Cadí: transvasament encobert al Pirineu oriental de les
aigües captades per infiltracions del túnel.
- Os de Civís: aigües avall de l’azud de rec.
- La Vansa: aigües avall de l’azud de rec del Molí de Fórnols.
- Estimariu: aigües avall de l’azud de rec del Valls de Valira.
- Novès de Segre o Catellas: aigües avall de la minicentral.
- Castellbò: : aigües avall de l’azud de rec.
- Valira: aigües avall de la presa de cenrtal de Peusa.
- Segre: avall de l’azud de rec del Càmping La Quera.
- Segre: aigües avall de l’azud de rec d’Estimariu.
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Segre: aigües avall de la presa de les canonades de rec dels camps
de La Seu d’Urgell.
Segre: aigües avall de la presa del Canal Olímpic.
Segre: aigües avall de l’azud de rec de la Parròquia d’Ortó.
Segre: aigües avall de l’azud del canal de la Transa.
Segre: aigües avall de la presa de la Piscifactoria Baró.
Segre: aigües avall de la presa reformada de Hidrodata.
Segre: aigües avall de la presa del canal d’Urgell.
Rialb: aigües avall de les preses de les dues piscifactories.

ο

Garona:
- Barradós: aigües avall de la presa de Barradós.
- Jueu: aigües avall de la presa de Geles.
- Jueu: aigües avall de la presa de Pomero.
- Toràn: aigües avall de l’embassament de Toràn.
- Toràn: aigües avall de la presa de Toràn superior.
- Bausen: aigües avall de la presa de la minicentral.
- Caclac: aigües avall de la presa de la minicentral.
- Garona: aigües avall de la presa d’Arties.
- Garona: aigües avall de la presa de Mig Aran.
- Garona: aigües avall de la presa de Benos.
- Garona: aigües avall de la presa de Ruda.
- Aiguamoix: aigües avall de la presa d’Aiguamoix.
- Aiguamoix: aigües avall de la presa de Major de Colomers..
- Aiguamoix: aigües avall de la presa de l’Estany Clotó.
- Malo: aigües avall de la presa de l’Estany de Basibè.
- Garona de Ruda: aigües avall de la presa Pleta de Saboredo.
- Garona de Ruda: aigües avall de la presa Major de Saboredo.
- Rencules: aigües avall de la presa de l’estany de Setlloses.
- Rencules: aigües avall de la presa de l’estany de Montsacau.
- Rencules: aigües avall de la Bassa de Montcasau.
- Rencules: aigües avall de la presa addicional en el tram baix del riu,
que deriva aigües a la central d’Arties.
- Valartíes: aigües avall de la presa de l’estany Restanca.
- Valartíes: aigües avall de la presa de l’estany de Rius.

ο

Noguera Ribagorçana:
- Noguera de Tor: aigües avall de la presa de Cavallers.
- Noguera de Tor: aigües avall de la central de la Farga.
- Noguera de Tor: aigües avall de la presa del Pont de Suert.
- Sant Martí: aigües avall de la presa de Sant Martí.
- Durro: aigües avall de la presa de Durro.
- Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Baserca.
- Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Senet.
- Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Vilaller.
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Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa d’Escales.
Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Sopeira.
Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Canelles.
Noguera Ribagorçana: aigües avall de la presa de Santa Anna.
Noguera Ribagorçana: aigües avall dels azuds de rec en construcció
en el tram per sota de la presa de Santa Anna.
Llauset: aigües avall de la presa de Llauset.
Baliera: aigües avall de les dues presses de derivació.
Riera Salada: trams d’aigües avall de les preses d’aigües per
urbanitzacions, sèquies de rec i graveres.

Noguera Pallaresa:
- Flamicell: aigües avall de la presa de Cabdella.
- Flamicell: aigües avall de la presa de la Central Hidroelèctrica de
Molinos.
- Flamicell: aigües avall de la presa de Senterada.
- Llavorre: aigües avall de l’azud de recs d’Escalarre.
- Escart: aigües avall de la presa del poble d’Escaló.
- Burgo: aigües avall de l’azud de recs d’Escalarre.
- Son del Pi: aigües avall de la presa d’Esterri d’Àneu.
- Unarre: aigües avall de la presa de Servi.
- Els Curols: aigües avall de la presa de la Central d’Esterri.
- Escrita: aigües avall de la presa d’Espot.
- Parc Nacional d’Aiguestortes: aigües avall de totes les preses.
- Noguera Pallaresa: aigües avall de les presa de Borèn
- Noguera Pallaresa: aigües avall de la presa de la Guingueta.
- Noguera Pallaresa: aigües avall de la presa de Sort.
- Noguera Pallaresa: aigües avall de la presa de Llania.
- Noguera Pallaresa: aigües avall de la presa de Talarn.
- Santa Anna: aigües avall de la presa del poble de Sort.
- Cantó: aigües avall de l’azud de derivació.
- Montardit: aigües avall de l’azud de derivació.
- Malmercat: aigües avall de l’azud de derivació.
- Escós: aigües avall de l’azud de derivació.
- Serós i Gurb: aigües avall de les presses de rec.
- Abella: aigües avall de les captacions il·legals de fonts.

•

Denúncia per la construcció d’una minicentral al riu Manyanet: té concessió però
està efectuant obres danyant greument el riu.

•

Proposta de seguiment durant 3 anys de l’estat dels rius Mediterranis: Tordera,
Foix i Conca del Besós (Mogent i Congost). Com a exemple de l’estat dels rius de la
conca mediterrània, els quals estan sotmesos a abocaments, basicament, i
aprofitaments que han fet inviable la vida piscícola en les darreres decades..
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3. PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS, COMISSIONS I REUNIONS AMB
D’ALTRES COL·LECTIUS.
• Actuacions de neteja i restauració de lleres i riberes per part de les Societats de
Pescadors en els trams de Llobregat afectats per les riuades de dia 10 de juny (
Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Vicenç de Castellet,
Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Martorell i Esparreguera ).
• Cos d’Agents Rurals : sol·licitud de protocol de relació entre el Cos d’Agents
Rurals i la Guarderia Fluvial de la FCPEC.
• Participació en la conferència : Medi Ambient i Política de futur . Tribuna
Barcelona. ( DMA ).
• Participació en la creació del CUSA ( Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua )
Setembre de 2000. Les sol·licituds per part del representant de la FCPEC han
estat les següents :
1. Sol·licitud de realització d’un anàlisis i valoració del Pla Hidrològic
Nacional.
2. Sol·licitud de presentació a la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua
que l’actual Pla Hidrològic Nacional no s’ajusta a les Directives Marc de
la Unió Europea referents a la política hidràulica i d’avaluació d’impacte
ambiental.
3. Proposta d’un millor tractament de les necessitats de l’aigua de les
diferents zones de Catalunya, concretament del tram final del Delta de
l’Ebre.
• Participació en el Simposi de Medi Ambient, “ Distintiu Sostenible i Responsable
de la UNESCO”.
• Compareixença al Parlament de Catalunya, davant de la Comissió d’Agricultura
Ramaderia i Pesca per explicar la política de implicació del col·lectiu de
pescadors en la gestió i la sostenibilitat que porta a terme la FCPEC.
• Participació de les jornades de l’AEMS a Puigcerdà.
• Reportatge amb TVE-2 “Catalunya Avui” sobre els Crancs de riu.
• Assistència amb local al Saló de l’Infancia i la Joventut de Lleida (Cucalocum).
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4. ESTUDIS, PROJECTES I OBRES REALITZADES.
• Projecte per la creació de 66 llocs de pesca per a ciprínids a Llobregat: Realització
del Projecte i l’assessorament tècnic per la recuperació dels trams de riu i de les
Zones de Pesca Controlada, afectades per les inundacions de juny de 2000, al riu
Llobregat. Realitzat conjuntament amb l’ACA. Les obres es realitzaren durant el
2000 i el 2001, al tram de riu comprés entre els municipis de Manresa fins a
Martorell.
• Realització del projecte per l’establiment de instal·lacions per la pràctica de la pesca
a l’embassament d’Utxesa (Segrià) i realització d’una part de les mateixes per part
del DMA.
• Manteniment, Conservació i Millora dels Refugis de pescadors existents a les ZPC,
cedits per l’Administració: Pedret, Guardiola de Berguedà, Riera Major, Malagarriga,
etc.
• Participació en l’estudi sobre regulació de la pràctica del barranquisme al Pallars
Sobirà, sol.licitat per l’Ajuntament de La Guingueta d’Àneu, per la seva influència
sobre els valors naturals dels torrents de muntanya.
• Posada en funcionament d’un Canal d’Alevinatge a Sant Hilari de Sacalm.
• Projecte de Canal d’Alevinatge a la Verneda de Sort.
• Mostreigs de la població de truites al riu Nere (Val d’Aran) davant les obres de
reforma del Túnel de Vielha.
• Recuperacions d’alevins de truita al canal d’alevinatge de Llavorsí (Pallars Sobirà)
• Projecte de reformat de l’embarcadero d’Almatret (Riu Ebre).
• Projecte de restauració de la capçalera del riu Flamicell. (Pallars Jussà).
• Memòria valorada per les obres d’habilitació d’us recreatiu a l’Embassament
d’Utxesa.
• Memòria Valorada per la restauració d’un tram de riu de la Noguera Ribagorçana a
Vilaller.
• Projecte de pas de peixos a la Riera Savellà (Viladrau) i reunions amb titulars de
l’aprofitament.
• Redacció de projectes de recuperació d’habitats i sol.licitud de financiació a través
de taxes finalistes a: Pantà de Sau, Pantà de Foix, Monistrol de Montserrat, La
Muga i l’Arnera i al Pantà de Rialb.
• Realització de documentació sobre diferents tipus de solucions tècniques i la seva
aplicació a la conca del Ter: reunions amb titulars d’aprofitaments hidràulics.

11

MEMORIA D’ACTIVITATS

ANY 2000

5. SALVAMENTS DE PEIXOS I TRASLOCACIONS.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud d’informe sanitari de les carpes del riu Congost ( bassa de l’empresa
Acabados del Vallés, SA ).
Traslocació de carpes del riu Congost ( bassa de l’empresa Acabados del Vallés,
SA) al Ter ( Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu i les Masies de Roda ).
Acord amb l’ACA per l’extracció de carpes de l’embassament de Foix. Existeix
sobrepoblació i risc de mortaldat de carpes motiu pel qual l’ACA té interès en
rebaixar la càrrega orgànica. Es repoblen les conques deficitàries com el Llobregat i
el Ter.
Rescat de ciprínids de la ZPC LL-008 al riu Llobregat ( ZPC’s afectades per les
riuades del 10 de juny de 2000).
La baixa producció de truites en les piscifactories de Bagà i del Pont de Suert,
obliga a fer repoblacions complementaries per part de la Federació i de les
Societats gestores de ZPC’s.
Salvament de crancs al Canal de Gavet (Tremp) i repoblació a La Seu d’Urgell.
Repoblació de crancs a la Vall de Boí.
Salvament de peixos per les obres de l’Embassament de Rialb, amb la CHE.
Salvament de peixos a Cabdella (Pallars Jussà) per obres d’urgència realitzades per
la CHE.
Rescats de peixos al riu Flamicell per obres d’urgència de la CHE.
Rescat de peixos amb pesca elèctrica al canal del riu Cardener (Vall de Lord).
Rescat de peixos al Canal de Serós i traslocació a Ponts (Segre).
Rescat de peixos al Canal de Serós i traslocació al Llobregat i el Cardener.
Rescat de 2.200 truites al Canal de Sossís, amb presència de TVE-2 Programa
Catalunya Avui.
Col·laboració amb la Delegació de Medi Ambient de Barcelona en els rescats de
peixos, en els buidaments de Minicentrals, programats pel manteniment dels
canals.
Col·laboració amb el rescat de peixos i traslocacions al Delta de L’Ebre per neteja
de canals.
Salvament de peixos a la Noguera Ribagorçana.
Salvaments de peixos al Canal de Gavet ( Pallars Sobirà).
Muestreig de peixos a la Vall de Boí (Noguera de Tort).
Muestreig de peixos a La Noguera Pallaresa.
Salvament de peixos a Castellgalí (Cardener).
Salvament de peixos a Sant Llorenç de Morunys (Cardener).
Salvament de peixos al Canal de Berga.
Salvament de peixos al Flamicell per mortaldat produïda per abocaments de purins.
Salvament de peixos al riu Toran (Val d’Aran).
Muestreig de peixos al riu Garona (Val d’Aran).
Salvament de peixos al riu Nere (Val d’Aran).
Salvament de peixos al Canal de Llavorsí (Noguera Pallaresa).
Salvament de peixos al Pantà de Raimat (Segrià).
Salvaments de peixos al riu Sió (La Noguera).

12

MEMORIA D’ACTIVITATS

ANY 2000

6. PROPOSTES DE MILLORA REALITZADES.
• Proposar una nova gestió dels recursos d’aigua continentals en base del criteri de
sostenibilitat:
Cabals sostenibles: acompliment de la modificació de 1999 de la Llei D’Aigües
del 85 per tal de fixar les concessions del riu.
• Exigir el compliment dels Convenis signats entre el DMA amb FECSA i amb ENHER.
• Fixar amb Fecsa-Enher dels cabals ecològics als trams amb concessions, és a dir,
exigir a les companyies hidroelèctriques que evitin moviments sobtats dels volums
de cabals, per l’agressió que aquests representen per la preservació i protecció dels
ecosistemes fluvials, especialment durant l’època de veda que coincideix amb el
període de reproducció de les truites autòctones.
• Demanar a les companyies hidroelèctriques l’establiment d’unes quantitats
compensatòries sobre “l’afectació dels ecosistemes aquàtics”, i que aquestes siguin
destinades a la recuperació dels ecosistemes fluvials.
• Sol·licitud al DMA d’actuacions per reclamacions civils de danys en els casos que
afectin a les poblacions piscícoles i las ecosistemes que les suporten.
• Sol·licitud en la inclusió dels projectes de restauració i conservació de lleres i
ecosistemes aquàtics de la FCPEC, en el Programa de l’ACA per la millora de lleres,
que anualment estableix l’ACA.
• Projecte d’estudi i actuació sobre les poblacions ictícoles no pròpies existents al
Parc Nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici.
• Seguiment de les poblacions piscícoles a la ZPC de Torrentsenta (Gósol) on s’ha
començat a observar una davallada de les densitats de peixos. La davallada de
població s’inicia just aigües avall d’un Càmping existent al municipi de Gòsol. Els
mostreigs de densitats de poblacions es varen realitzar conjuntament amb la
Delegació Territorial de Medi Ambient de Barcelona,
• Redacció del Reglament de Règim Intern de la FCPEC, per la gestió de ZPC.
• Requerir que les Llicències de Pesca Recreativa siguin per un any de validesa. En el
supòsit que una persona sigui sancionada o inhabilitada no es garanteix el
compliment de la resolució administrativa.
• Seguiment de la normativa de la Generalitat sobre la Obligatorietat de que tot
pescador estigui en possessió d’una assegurança de pesca.
• Per tal de fer més eficient, per una banda, la gestió que porten a terme un conjunt
de Societats en el territori, i per tal de facilitar, d’altra banda, al ciutadà l’adquisició
del permís de pesca, la FCPEC té establerta l’estratègia de fomentar la creació
d’associacions entre Societats de Pescadors. Enguany ha estat consolidada l’ASPAP
( Agrupació de Societats de Pescadors de l’Alt Pallars ) i el Conveni Pallaresa.
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7. ALTRES ACTUACIONS:
• Programació del curs de Monitors i Guies de Pesca de la Secretaria General de
l’Esport
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