“DIA MUNDIAL DEL PEIX VIATGER”: CONNECTANT PEIXOS, RIUS I PERSONES

NOTA DE PREMSA
CRIDA PER UNS RIUS SENSE OBSTACLES, QUE PERMETIN LA
MIGRACIÓ DELS PEIXOS.

Dissabte 23 de maig de 2015
El proper 23 de maig de 2015 es faran un conjunt d’actes arreu de Catalunya per celebrar
el DIA MUNDIAL DEL PEIX VIATGER, enguany emmarcat dins del projecte LIFE
Migratoebre, un projecte per a la recuperació de peixos migradors i la millora de la
connectivitat ecològica del tram final del riu Ebre.
El “Dia mundial del peix viatger” és una convocatòria per aconseguir la implicació de la
població en temes ambientals i, particularment, fer atenció en els peixos de riu i les
seves migracions.
Aquest dia s’oferiran una sèrie d’activitats perquè els participants aprenguin i
s’impliquin en la conservació dels rius i els sistemes aquàtics en general, les espècies
amenaçades de peixos i les possibles solucions perquè puguin fer les seves migracions
des del mar fins a les capçaleres i a l’inrevés.
La Fundació Catalunya – La Pedrera (Barcelona) i el Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis – Museu del Ter (Manlleu, Osona) s’uneixen en aquesta iniciativa de
sensibilització sobre la importància dels rius sense obstacles i la migració dels peixos per
coordinar una sèrie de propostes educatives i lúdiques al conjunt de Catalunya.
Podeu consultar la web del projecte LIFE Migratoebre, on trobareu informació sobre
peixos migradors i sobre el propi projecte en aquesta web: http://www.migratoebre.eu/

Ho organitza:

Hi participa:
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL DIA MUNDIAL DEL PEIX VIATGER A CATALUNYA:
Divendres 22 de maig de 2015, matí, de 10:00 a 13:00
Reserva natural de Sebes i meandre de Flix.
Sortida naturalista a l’Ebre
Emmarcat en el projecte LIFE MIGRATOEBRE, presentació de la maqueta que reprodueix un
esturió de mida real (més de tres metres) al Passeig de l’Ebre a Flix i realització d’una pesca
científica al meandre del riu Ebre a Flix (la Ribera d’Ebre). Activitats per a tots els públics.
Hi participaran especialistes del Grup de Natura Freixe.

Dissabte 23 de maig de 2015, matí, de 10:00 a 13:00
Museu Blau – Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Visita guiada i taller de pesca científica al riu Besòs
Activitat educativa entorn dels peixos, que començarà amb una visita comentada a la
col·lecció del Museu Blau – Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i continuarà amb un
taller de pesca científica a la riba dreta del riu Besòs a Barcelona.
Hi participaran tant educadors del Museu Blau com investigadors del Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter.

Museu del Ter – Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis.
Sortida naturalista a una rampa per a peixos del riu Ter
Visita a un dispositiu de pas per a peixos, la rampa per a peixos de la resclosa de la Teula (riu
Ter a Manlleu), on es farà una pesca científica per comprovar-ne l’eficàcia. A continuació, els
participants determinaran, mesuraran i pesaran els peixos capturats. També s’explicaran
curiositats de la seva biologia i la importància de les seves migracions.
Hi participaran investigadors del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter.

Estació Biològica del Pallars Jussà
Sortida naturalista a la Noguera Pallaresa a Tremp
Realització d'una pesca elèctrica, on es podran observar de primera mà les diferents espècies
de peixos de la Noguera Pallaresa. L’activitat combina el seguiment de la comunitat de peixos
d'aquest tram de riu, la divulgació sobre aquests animals i les problemàtiques que els
envolten. Activitat apta per a tots els públics.
Hi participaran investigadors de l’Estació Biològica del Pallars Jussà, membres de la societat
de Pescadors de Tremp i Agents Rurals del Pallars Jussà.

MonNatura Delta de l’Ebre.
Activitats al Delta de l’Ebre per a tots els públics
Realització d’activitats familiars com una demostració de pesca tradicional del Delta, amb les
arts de pesca típiques de la zona, o un taller pensat perquè els més petits coneguin i
reconeguin els peixos de l’Ebre, com l’anguila, entre d’altres.
Els visitants també coneixeran de primera mà el projecte LIFE MIGRATOEBRE.
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Hi participaran educadors de MonNatura Delta de l’Ebre.

Parc Natural dels Aiguamolls i Associació La Sorellona
Sessió adaptada de mostreig de fauna íctica amb trampes i salabres per a conèixer i valorar
els nostres peixos, i la problemàtica relacionada amb les seves migracions. Hi participaran
investigadors i educadors de La Sorellona. Organitza: Associació La Sorellona i Parc Natural
dels Aiguamolls. Lloc: Riu Muga, al Pont Vell de Castelló d'Empúries.

Diumenge 24 de maig de 2015, matí, de 10:00 a 14:00
Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i Associació La Sorellona
Sessió adaptada de mostreig de fauna íctica amb trampes i salabres per a conèixer i valorar
els nostres peixos, i la problemàtica relacionada amb les seves migracions. Hi participaran
investigadors i educadors de La Sorellona. Organitza: Associació La Sorellona i Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Lloc: Riu Ter, al Pont de Torroella de Montgrí.

Ho organitza: Fundació Catalunya – La Pedrera i Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis –
Museu del Ter

Hi participa: Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Grup de Natura Freixe, Estació biològica
Pallars Jussà I MónNatura Delta de l’Ebre.

Hi col·labora: Diputació de Barcelona, IDECE- Institut per al Desenvolupament de les
Terres de l’Ebre, Agència Catalana de l’Aigua, , Societat Ibèrica d’Ictiologia, Centre Ibèric de
Restauració Fluvial, Associació Ibèrica de Limnologia, AEMS-Rius amb vida, Grup de Naturalistes
d’Osona – Institució Catalana d’Història Natural i Parc Natural del Delta de l’Ebre.

MÉS INFORMACIÓ
Premsa Fundació Catalunya-La Pedrera
Montserrat Xixons
Mar Hurtado
TEL: 93 2142539
premsa@fcatalunyalapedrera.com
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
Museu del Ter (Manlleu)
Marc Ordeix i Rigo
Èlia Bretxa i Cunill
TEL: 93 851 51 76
cerm@museudelter.cat
www.museudelter.cat
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