Anàlisi ambiental de les
badies del Delta de l’Ebre
Desenvolupament d’una eina de gestió integrada

Jornada tècnica
TORTOSA, dimecres 13 de desembre de 2017
Presentació
Diversos factors incideixen en la
producció aqüícola i marisquera de les
badies del Fangar i dels Alfacs del
Delta de l’Ebre.
Per encàrrec de la Direcció General de
Pesca i Afers marítims, el Centre
Internacional
d’Investigació
de
Recursos Costaners (CIIRC) i l’IRTA
de Sant Carles de la Ràpita han dut a
terme durant el 2017 treballs científics
per conèixer com les problemàtiques
relacionades amb la circulació de
l’aigua en les badies del Delta
incideixen sobre la seva producció
aqüícola i marisquera.
Una primera part dels resultats
d’aquests treballs ja es van transmetre
al sector productiu en la Jornada PATT
que es va celebrar als ST del DARP de
Terres de l’Ebre el proppassat 26 de
setembre de 2017.
Mitjançant aquesta jornada es pretén
donar a conèixer als productors
aqüícoles i marisquers del Delta de
l’Ebre la segona part dels resultats dels
treballs esmentats i culminar així el
procés de recerca que sobre l’estat de
les badies del Delta de l’Ebre que es va
iniciar l’any 2016.

Programa
17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.30 h Presentació de la jornada
Sr. Sergi Tudela i Casanovas. Director General de Pesca i Afers
Marítims DARP.
17.40 h Funcionament hidrodinàmic de la badia del Fangar
Sr. Agustín Sánchez-Arcilla Conejo. Vicepresident del Centre
Internacional d’Investigació de Recursos Costaners (CIIRC).
18.00 h Funcionament i control morfodinàmic de la badia del Fangar
Sr. Vicenç Gràcia Garcia. Investigador del CIIRC.
18.20 h Efectes eco-toxicològics a l’aigua de la badia del Fangar
Sr. Nuno Caiola. Investigador IRTA - Sant Carles de la Ràpita.
18.40 h Pausa
19.00 h Fitoplàncton a l’exterior de les badies
Sra. Marta Fernàndez-Pedrera Balsells. Investigadora del CIIRC.
19.15 h Renovació de l’aigua a la badia dels Alfacs
Sr. Pablo Cerralbo Peñarroya. Investigador del CIIRC.
19.30 h Col·loqui entre ponents i assistents
Sr. Daniel Gonzàlez Marco. Secretari del CIIRC.
20.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Sergi Tudela i Casanovas. Director General de Pesca i Afers
Marítims del DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

La jornada estarà moderada per la Sra. Àngela Seira i Sanmartín, Subdirectora
General de Pesca del DARP.

14.00
h Cloenda
de la Jornada
Lloc
de realització
Sr. Nom 1r cognom i 2n cognom, afiliació.
Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre
Pl. Gerard Vergés, 1
43500 TORTOSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
DG Pesca i Afers Marítims (Tel.: 93 304 67 00 - A/e: dpalos@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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