Gestió pesquera preventiva
i tortugues marines a les
Terres de l'Ebre
Jornada tècnica
L’AMETLLA DE MAR, dimarts 28 de maig de 2019

Presentació
Aquesta jornada vol reflexionar sobre
la problemàtica de la interacció de la
tortuga babaua amb els diferents arts
de pesca, i reflexionar sobre les
possibles mesures compatibles amb la
pesca i preventives per a la
conservació de la tortuga babaua.
La idea central és la de, sense
menystenir la importància de la
recuperació
de
les
tortugues
capturades accidentalment, incidir
especial i prioritàriament en contribuir
al diàleg entre tots els actors amb
l'objectiu de compartir i evitar que es
capturin més tortugues marines a la
nostra costa.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia
Marina i Litoral de la XCT.
Sr. Xavier Jiménez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya.
10.30 h Estat de conservació de la tortuga babaua a Catalunya
Sr. Lluís Cardona, biòleg, Universitat de Barcelona.
11.30 h Pausa - networking
12.00 h Taula rodona «Com podem col·laborar per a disminuir la
interacció entre pesca i tortugues marines?»
Sr. Lluís Cardona, biòleg, Universitat de Barcelona.
Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l’Ametlla de Mar.
Sr. Joan Balagué, secretari de la Confraria de pescadors de Sant
Carles de la Ràpita.
Sr. Sergi Rasero, cap de la secció de Protecció del Litoral i del Medi
Marí. DARP.
Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora. DTES.
Moderador: Sr. Manel Gazo, biòleg de l’entitat Submon.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ramon Ferré, GEPEC.
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia
Marina i Litoral de la XCT.

Organització

Lloc de realització
Centre d’Interpretació de la Pesca
Carretera del Port s/n
43860 L’AMETLLA DE MAR

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’adreça electrònica
(A/e: secretaria@gepec.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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