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

•

•
•

•
•
•
•

Al·legacions contra el Restaurant – Refugi Sant Segimon per abocar aigües
residuals per infiltració al Parc Natural del Montseny.
Al·legacions contra l’abocament d’aigües residuals per part de l’Alberg Pere
Figuera al riu Rigart ( Ripollès ).
Al·legacions contra la sol·licitud de concessió d’aigües superficials dels torrents
d’Eina i Finestrelles ( Reserva Genètica de Truita ) per part de l’estació d’esquí
de Núria ( Ripollès ).
Actuacions davant obres de transformació de la llera del riu Segre al seu pas
per Fontanals de Cerdanya, que va finalitzar amb una denuncia contra l’ACA
davant Fiscalia de Medi Ambient ( Cerdanya ).
Denuncia davant els Agents Rurals per baixada sobtada del nivell de les aigües
a Monistrol de Montserrat a causa de retenció d’aigües per part de les
Minicentrals existents al terme municipal de Monistrol de Montserrat. Baixades
de nivell i de cabal important que es produeixen regularment, i que afecten
importantment al riu en èpoques de sequera. Investigat pels Agents Rurals que
van comunicar que no podien fer res per tractar-se de concessions per
aprofitaments hidroelèctrics ( Bages ).
Comarques de Lleida: Gestió buidats de canals. En diverses ocasions i per
pactes amb les Centrals elèctriques la FCPEC té coneixement immediat de les
revisions que aquestes empreses fan en les seves obres, això permet dur a
terme un control per evitar que es causin danys a les aigües i es programin els
corresponents serveis de rescat d'espècies que realitza la FCPEC.
Al·legacions contra minicentral d’Arsèguel. Expedient en tramitació. (Cerdanya).
Judici Faltes al Jutjat de Ripoll. El judici va ser promogut pel guarda de la
Societat de Pesca de Ripoll, que en enxampar dos pescadors infringint la
normativa de pesca va haver de suportar amenaces i agressions.
Els guardes de Pesca han de tenir un clar estatus d'autoritat pública, reconegut
per la Generalitat, per tal de fer-se respectar degudament. La sentència va ser
favorable a la FCPEC i reconeixia la potestat i autoritat dels Guardes Fluvials de
la FCPEC. Expedient finalitzat.
Al·legacions davant l’ACA contra concessions d'aigües riu Rigart ( Ripollés ).
Expedient finalitzat.
Al·legacions davant l’ACA contra concessions d'aigües riu Fluvià ( Alt Empordà
). Expedient finalitzat.
Al·legacions davant l’ACA contra concessió d'aigües riera de Vallfogona (
Ripollés ). Expedient finalitzat.
Al·legacions davant l’ACA per l’extracció d’or a la Noguera Pallaresa. Es va
concedir l'autorització per dur a terme aquesta activitat, sense valorar
l’influencia de l'activitat en el medi fluvial que, en certes zones, ja es veu
constantment amenaçada pel rafting, el barranquisme i altres pràctiques
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d'esports d’aventura, que perjudiquen l'habitabilitat de les espècies i dels
ecosistemes i que causen molèsties als pescadors. Expedient finalitzat.
Visita i valoracions per les obres realitzades per Recs de Catalunya al riu Segre
(captació i bombeig d’aigua) per determinar les mesures minimitzadores de
l’impacte sobre el riu i la fauna piscícola.
Suport tècnic i jurídic a les Societats de l’ASPO (Osona) per les denuncies
realitzades per contaminacions i obres al riu Ter.
Valoració de danys sobre la fauna piscícola produïdes per l’extracció d’àrids al
riu Segre. (Cerdanya).
Negociacions amb PROSER S.A., empresa encarregada del projecte de captació
d’aigües a Torres de Segre per tal de minimitzar impacte i establir cabal
ecològic.
Sol·licitud de nou a que es respectin els cabals sostenibles de les Minicentrals
existents al Riu Sta. Magdalena (Pallars Sobirà): Les concessions atorgades en
aquest riu han suposat la pèrdua 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 demanat 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, que es comprova i situació que se segueix no respectant.
Escales de peixos: Requeriments de nou al DMA a 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.
Informe – Al·legació al projecte de depuradora d’aigües residuals a La Pobla de
Lillet:
- Sol·licitud de segregar aigües residuals.
- Sol·licitud de tenir en compte impactes ambientals produïts per les
obres.
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2. SEGUIMENT, CONTROLS I DENÚNCIES PER AFECTACIONS AL DOMINI
PÚBLIC HADRÀULIC I A LA RIQUESA NATURAL DELS RIUS.
•

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

•

Riu Ter i Gurri ( Ripollès i Osona ):
1. Afectació per l’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
d’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.
4. Denúncia per assecament del riu degut a la captació d’aigua per part de
mini-centrals, perjudica a la ZPC sense mort de Campdevànol, Sant Joan de
les Abadesses i Ripoll.
5. Estudi sobre l’afectació de la pesta vermella sobre la població de carpes.

•

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: S’observen, sobre tot, quan hi ha una
crescuda del riu deguda a fortes precipitacions.
3. El que s’observa és 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.

•

Riu Llobregat:
1. 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).
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Diligències Prèvies 272/98, Jutjat d'Instrucció de Berga per, delicte ecològic.
Es va presentar denúncia i es va seguir la corresponent instrucció contra
l'empresa BENJAC, S.A., que va ocasionar la mort de milers de peixos. La
FCPEC va transaccionar amb l'empresa una sèrie de mesures per tal de
restaurar la zona afectada.
2. Seguiment de l’afectació per abocaments de sals potàssiques d’origen miner
als rius Cardener ( Cardona ) i Llobregat ( Sallent ). Contaminació per
salmorres. Aquesta situació ha estat contínuament denunciada a l’ACA
s’envien inspectors però le fet és que és uns situació recurrent, que
perjudica importantment la qualitat de les aigües d’ambdós rius.
3. Seguiment dels abocaments en els polígons industrials dels termes
municipals de: Castellgalí, Santpedor i Pont de Vilomara.
4. Denúncia per disminució de cabal entre la presa Aigües de Barcelona i la
presa de can Bros ( Llobregat ).
5. Trencament d’un col·lector amb abocament d’aigües fecals ( km 4, BV-1201
), a la ZPC LL-019.
6. Pont de Vilomara: Continuació dels 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. S’ha seguit denunciant a aquesta situació a l’ACA, sense seguir
observant cap solució.
7. Monistrol de Montserrat: Denuncies davant l’ACA i requeriments efectuats
davant l’Ajuntament mitjançant personació 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. Afectacions a la llera del riu i als ecosistemes aquàtics produïdes pels
desembassaments de la presa de La Baells ( Berguedà ).
Enguany s’han produit desembassaments de la Presa de la Baells, produïdes
per l’obertura de les comportes de fons de la presa, degudes a aturades de la
Central de Producció elèctrica existent sota la presa. El més sorprenent de la
situació és que es va aprofitar el canal de derivació de la presa per subministrar
la Central hidroelèctrica, sense tenir en compte que quan aquesta s’atura les
aigües han de derivar-se directament al riu, i no afectar els cabals. Doncs la
situació es tal que quan es produeix una aturada de la Central per tal de fer
baixar aigua, obren les comportes de fons, tot arrossegant els llims i fangs
acumulats que es dipositen al llarg de molts Kms. de trams, sota
l’embassament. Amb la conseqüent contaminació, pèrdua dels ecosistemes
aquàtics i població piscícola i acumulació de fangs que en alguns trams
sobrepassen els 50 cm., tot fent impossible la recuperació de la vida al riu.
Al respecte hem realitzat repetides denúncies a l’ACA, i hem proposat solucions
alternatives, a traves de reunions i escrits, sense aconseguir res més que la
comunicació de quan es produirà l’aturada de la Central.
La nostra proposta a l’ACA ha estat la següent:

22

MEMORIA D’ACTIVITATS

ANY 2001

-

Considerem que el desembassament de 15-20 minuts cada 2
setmanes, per mantenir operatives les comportes de fons, com
sempre s’havia fet no ocasiona una afectació important al riu, i si es
produeix és tot just sota la presa.
- Cal construir una derivació directament al riu, per quan s’atura la
Central. El que no pot ser és que el canal de derivació existent sigui
només per producció elèctrica. I el riu?
- No és justificable, sota cap concepte, el que existeixi un important
tram de riu sota la presa, d’aproximadament 16 kms. que es
mantingui mort per les aportacions continues de fangs.
- S’establís un programa de recuperació de la fauna piscícola.
9. Denúncia per la reducció de la quantitat de les aigües del Llobregat ( de
Berga a Martorell ) i al Cardener ( Cardona a Castellgalí ).
10. Denúncia per extraccions d’aigües Riu Llobregat ( Berguedà ): Reiteració de
la 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 segueixen derivant 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 sols 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.
Reiteració en la denúncia per la pràctica de les embassades d’aigua que realitzen
aquestes empreses que fan que hi hagi moments en que pràcticament tot el tram de
riu baixi sec. No s’observa cap millora.
•

Conques Mediterrànies del Foix, el Besos i la Tordera:
1. Seguiment dels rius de la Conca del Besos: Congost, Mogent i el propi
Besos, tot comprovant la inexistència total de fauna piscícola. La causa està
en l’alt grau de contaminació que a simple vista s’observa. L’existència de
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depuradores està clar que no serveixen ja que en aquestes s’aboquen
aigües residuals de processos industrials les quals no només no poden ser
depurades per les depuradores existents, que son biològiques i
condicionades per aigües residuals d’origen urbà, si no que, a més, afecten
al procés biològic en afectar a les bactèries del mateix: Considerem un mal
funcionament del consorci d’aigües del Besos per ser incapaç d’abocar
aigües al riu Besos acomplint la vigent normativa d’abocaments a domini
públic hidràulic.
2. Seguiment de la conca de la Tordera: En el seu tram mig i baix inexistència
de la població piscícola per manca de cabal i per la contaminació de les
aigües en els pocs trams que porten aigua.
3. Seguiment de la conca del Foix: Des d’Igualada fins a l’embassament de
Foix manca total de població piscícola per l’elevada contaminació de les
aigües per abocaments de processos industrials (bàsicament d’indústria del
curtit). Des de l’embassament del Foix fins el mar: Manca de població
piscícola per inexistència de cabal.
Comunicada i denunciada aquesta situació al Departament de Medi
Ambient, tot argumentant que és una situació que considerem inacceptable
i vergonyosa per un país. No s’observa cap mesura.
•

Riu Segre:
1. Denúncia pel mal funcionament de les depuradores de l’Estavar i
Targasona, ( manca de capacitat per depurar en certes èpoques de l’any la
càrrega orgànica que reben a través de les aigües residuals).
2. Denúncia perquè la construcció de pous per innivació artificial el riu Duran
no desguassa al Segre i la riera de la Molina ha disminuït el cabal.
3. Seguiment i denuncia per extraccions de cabals al Riu Segre a la comarca
de l’Alt Urgell durant l’estiu, on sense cap mena d’autorització prenen els
cabals per recs, assecant trams sencers de riu.
4. Denúncia a l’empresa CAT FISH per la pràctica de la pesca nocturna a la
zona aiguabarreig Segre – Cinca ( no està permès a l’Ordre de Vedes ).
5. Depuradora de Puigcerdà desguassa directament al riu Segre ( Cerdanya ).
Denuncia als Mossos d’Esquadra per contaminació d’aigües en Reserva
Genètica de Truites.
Com que les depuradores franceses no funcionen, està previst la connexió
amb la depuradora de Puigcerdà, i aquesta encara no recull les aigües
negres de al menys dos barris, el de l’Aduana i Sant Marti, Sant Peri.
6. Extraccions d’àrids, sense cap control a la Cerdanya. Recopilació de
documentació per realitzar denúncia al Fiscal a Medi Ambient a Girona per
presumpte per prevaricació, quant a us de domini públic hidràulic.

•

Riu Freser ( Ripollés ):
1. Denúncia per assecament complert del riu degut a la captació d’aigua per
part de mini-centrals, afecta al riu al seu pas per Ribes de Freser on existeix
la ZPC sense mort de Ribes de Freser.
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•

Riu Rigart ( Ripollés ):
1. Denúncia per afectació de la ZPC TE-005 ( pertanyent a zona de reserva
genètica ), degut al desviament del riu Rigart en 500 metres provocant la
mort de 2000 alevins que a més ha malmès la llera del riu.

•

Riera d’Arbúcies:
1. Denúncia per la mortaldat de peixos ocorreguda a causa d’unes obres les
quals acumulen llots a la llera del riu i el conseqüent salvament de peixos.

•

Riu Noguera Pallaresa ( Pallars Sobirà ):
1. Denuncia pel condicionament esportiu del cabal del Noguera Pallaresa.

•

Riu Ebre:
1. Reclamacions a l’ACA d’actuacions vers el cens dels trams de rius secs a la
conca de l’Ebre a les comarques de Lleida, amb la determinació de 88 trams
de rius que resten secs d’una manera habitual que realitzarem i
presentarem a l’ACA al 2000. No s’observa cap millora al respecte.
Es denota un greu problema quan a la gestió de les aigües de la conca de
l’Ebre: problemes de coordinació entre la CHE i l’ACA: els ciutadans i els
ecosistemes no tenim perquè patir aquesta manca d’entesa administrativa.

•

Seguiment exhaustiu de l’estat dels trams de rius durant l’estiu a les comarques
de Girona:
Il·legalitats comeses en trams de rius. Denuncia davant la Delegació de Medi
Ambient de Girona pels següents incompliments legals observats:

-

1. Riu Tort- Presa de Molló (Ripollès): per assecament del riu.
2. Riu Segre (Cerdanya):
I.
Desviament i assecament del riu, en els mesos estivals,
sense la més mínima mesura de minimització de l’impacte: Azuds
construïts amb tractors, sense cap mena d’autorització ni control.
II.
Depuradora de Puigcerdà: Abocament d’excessiva carrega de
matèria orgànica, pel que entenem inadequat funcionament.
III.
Extraccions d’àrids sense cap control: Denuncia a Mossos
d’Esquadra.
IV.
Desviacions d’aigua pel camp de Golf de Puigcerdà.
3. Riu Carol (Cerdanya) Cens de Captacions d’aigua: De les 11 censades, 4
no tenen autorització: Denuncia efectuada a l’ACA, sense que s’aturin
aquestes concessions. El fet es que assequen el riu durant l’hivern i
l’estiu.
4. Riu Ter (Ripollès) Cens de Minicentrals sense existència de cabal
ecològic: Des de Ripoll a Setcases (Zona de Reserva Genètica de
Truites), que ocasionen gran longitud de trams de riu totalment secs.
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5. Riu Freser (Ripollès): Cens de Minicentrals: No deixen cabal ecològic
(Zona de Reserva Genètica de truites).
6. Riu Muga (Alt Empordà): Importants fluctuacions de cabal realitzades de
manera discrecional, sota la presa de Boadella, sense tenir en compte
l’impacte als ecosistemes ni preveure mesures correctores.
7. Riera de les Truites (Arbúcies) Captacions de rec sense cap control,
assecant la riera.
•

Sol·licitud al DMA en tots aquests llocs hi ha Zones de Pesca Controlada Sense
Mort, la majoria per tant Zones de Especial Protecció ( incloent-li les Zones de
Reserva Genètica ) i donat el caràcter Conservacionista de la gestió que es
desenvolupa als rius de Girona per part de la F.C.P.E.C. que ha apostat des de fa
mes de 8 anys per la qualitat de Pesca als nostres rius, es realitzi una profunda
revisió de les diferents extraccions de cabals que en tenen:
1. Que no hi ha fixat cabal ecològic.
2. Que moltes de les concessions varen ser atorgades per un ús i una finalitat
diferent a la que ara es produeix: generació d’energia elèctrica per vendrela.
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3. PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS, COMISSIONS I REUNIONS AMB
D’ALTRES COL·LECTIUS.
•
•

•

Xarxa Catalana de Custòdia del Territori: reunions a les Planes de Son i
posterior participació en al Declaració de Montesquiu de custòdia del territori.
La FCPEC conjuntament amb la Federació Francesa de Pesca a Mosca al Pallars,
ha realitzat la 1ª Trobada Franco-Catalana de Pesca a Mosca, en la qual durant
3 dies del mes de juny, han estat analitzats i discutides les diferents formules i
estratègies de gestió de la pesca a mosca (sense mort) a traves de la
participació de pescadors, tècnics de les diferents federacions i representants
del mon científic, concretament de la Universitat de Paris.
Participació en el CUSA ( Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua ): del DMA: com
a aspectes importants a remarcar de la participació de la FCPEC en aquest
Consell està les següent:
- Sol·licitud d’establir uns estratègia pel funcionament de les depuradores,
bàsicament les de zones de muntanya.
- Establiment de Plans d’Usos als rius i embassaments per a fer compatibles
els diversos usos.
- Establiment de cabals sostenibles als rius.
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4. ESTUDIS, PROJECTES I OBRES REALITZADES.
•
•
•

•
•
•

Col·laboració amb el DMA en el projecte de seguiment dels exemplars repoblats
de truita comuna als rius Segre ( SE-004 i SE-039 ), Noguera Ribagorçana ( NR008 ) i Noguera Pallaresa ( NP-056 ).
Seguiment de les obres amb L’ACA i Forestal Catalana per la recuperació de les
pesqueres al Llobregat per les inundacions de l’any 2000 d’acord amb el
projecte realitzat per la FCPEC.
Legalització de Piscifactories i Canals d’Alevinatge depenents de les Societats de
Pescadors ( Piscifactoria de Guardiola de Berguedà, Piscifactoria de la SP El
Pedret, basses d’alevinatge de SP de Vic, Piscifactoria de l’Alt Urgell i canal
d’alevinantge de Llavorsí ).
Manteniment de les instal·lacions de pesca realitzades a Utxesa ( Segrià ).
Gestions davant el DMA per finalitzar tot el projecte de instal·lacions de pesca
realitzat.
Manteniment, Conservació i Millora dels Refugis de pescadors existents a les
ZPC, cedits per l’Administració: Pedret, Guardiola de Bergua, Riera Major,
Malagarriga, etc.
Estudi sobre l’afectació del Musclo Zebra als Estats Units: Recollida d’informació
sobre mesures de control i erradicació implantades als Estats Units: Oferiment
al Departament de Medi Ambient d’aquesta documentació i de participació en la
comissió de seguiment del Musclo Zebra.

•

Realització de documentació sobre diferents tipus de solucions tècniques i la
seva aplicació a la conca del Ter: reunions amb titulars d’aprofitaments
hidràulics.

•

Tramitació d’autoritzacions per projectes realitzats :
- Restauració d’un tram final del riu Tinter o de Son del Pi ( Esterri d’Àneu ).
- Millora de la cubeta de l’Estany de la Senyora de l’Alt Àneu.
- Recuperació dels “fressaders” naturals de l’Estany d’Arreu ( Alt Àneu ).
- Manteniment dels passos per a peixos en els rius Nere i Mulleres ( Val
d’Aran ).
- Restauració de la cubeta de l’aforador dels “ Pla de la Toveria “ ( Torre de
Cabdella ).
- Canal d’Alevinantge de la Verneda de Sort ( Sort ).
- Recuperació d’un braç fluvial de la Noguera Pallaresa ( Sort ).
- Canal d’alevinatge en una sèquia del riu Escrita ( La Guingueta d’Àneu ).
- Rehabilitació d’un braç de l’Embassament de la Torrassa (La Guingueta
d’Àneu).
- Realització de l’estudi de l’impacte de la pesca esportiva sobre les
poblacions de truita, encarregat la URS ( Union Research Service ) i la
Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Departament de Medi
Ambient, coordinat per la FCPEC. Aquest estudi ha estat realitzat amb la
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intenció de conèixer exactament quina és la influència de la pesca esportiva
sobre le spoblacions de truita per poder disposar d’un element científic, per
part de la FCPEC, que possibiliti la realització dels Plans Tècnics de Gestió
Piscícola amb coneixement de causa. Les poblacions piscicoles a part de la
influència dels factors i condicionats hidràulics, es veuen afectades per
l’activitat de la pesca esportiva. Qualsevol regulació que es pretengui
realitzar sobre el seu aprofitament té d’estar basada en el coneixement de
com es veu afectada quan a : èpoques de pesca, tamany de les captures,
esquers, etc.
Així ha estat una posada en marxa d’un projecte que feia temps que es
venia demanant per la pròpia FCPEC.
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5. SALVAMENTS DE PEIXOS I TRASLOCACIONS.
• Salvament de carpes de la cua de l’Embassament de Foix, i posterior traslocació al
riu Llobregat.
• Col·laboració amb el rescat del peixos i traslocacions del Delta de l’Ebre per neteja
de canals.
• Col·laboració amb la Delegació de Medi Ambient de Barcelona en els rescats de
peixos, en els buidatjes de Minicentrals, programats pel manteniment dels canals.
• Salvament de peixos al riu Garona.
• Salvament de peixos al riu Segre.
• Salvament de peixos al riu Garona.
• Muestreig de peixos al riu Llobregós.
• Muestreig de peixos amb el Centre Superior d’Investigacions Científiques a Torres
de Segre (riu Segre).
• Muestreig de peixos amb l’Escola de Capacitació Agraria del DARP al Noguera
Ribagorçana.
• Salvament de peixos al Noguera Ribagorçana.
• Salvament de peixos a Pons (riu Segre).
• Rescat de peixos al Llac de Puigcerdà.
• Salvament de peixos a Abrera (riu Llobregat).
• Salvament de peixos al Canal de Gavet.
• Salvament de peixos a la Vall de Boí (Noguera de Tort).
• Salvament de peixos a la Vall de Lord (Cardener).
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6. PROPOSTES DE MILLORA REALITZADES.
•

Sol·licitud de realització d’una llei de pesca continental i conservació dels recursos
naturals aquàtics.
• Estudi del funcionament de les depuradores d’aigües residuals en zones de
muntanya, en base al funcionament de la depuradora d’Esterri d’Aneu, i davant el
projecte d’instal·lació de 4 depuradores al Pallars Sobirà.
- Seguiment de l’Eutrofització de l’estany de la Guingueta a causa de
l’incorrecte funcionament de la depuradora d’Esterri d’Aneu: Analítiques
realitzades d’abocaments directes sense passar per la depuradora, amb
evidencies a traves de filmacions realitzades.
- Proposta d’establiment de depuradores en “Kits” no “fixes” d’acord amb els
models de funcionament de les depuradores en zones de muntanya
existents a Àustria.
Presentació de les nostres propostes amb entrevista que mantinguérem amb la
Directora de l’ACA i amb tècnics
• 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.
• Seguiment de les poblacions piscícoles a la ZPC de Torrentsenta (Gósol) endegada
al 2000 i on es segueix observant al llarg dels anys una davallada de les densitats
de peixos.
• Continuació amb les pressions 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.
• Sol·licitud d’estudi sobre la pressió del corb marí i el bernat pescaire envers les
espècies piscícoles a les comarques lleidatanes.
• Sol·licitud a la Directora de l’ACA pera que s’estableixin formules de coordinació
amb la CHE, pel que fa a la gestió de la conca de l’Ebre.
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7. ALTRES ACTIVITATS.
• Participació i contribució al projecte Pirinaigua com a element conscienciador de la
importància d’una política adequada i sostenible de l’aigua.
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