Nota de premsa

Jornada de reintroduccions d’espinós als rius
Galligants i Masrocs, Gironès
Girona, a 25 de setembre de 2019

D’acord amb el previst al projecte escanyagats, un projecte de conservació de l’espinós
(Gasterosteus aculeatus) i les rieres mediterrànies subvencionat per la Diputació de Girona i
amb la col·laboració dels Ajuntaments de Girona i Aiguaviva, el dissabte 5 d’octubre
l’Associació La Sorellona portarà a terme diversos alliberaments d’espinós a diferents punts
d’aigua d’aquests dos municipis. Els actes estaran oberts al públic, assistiran els regidors
corresponents de cada municipi i es convoca també als mitjans de comunicació per fer difusió
de l’esdeveniment i donar a conèixer les raons per les quals aquesta reintroducció es porta a
terme. A més, s’explicaran insitu totes les accions que s’estan duent a terme en el marc
d’aquest projecte.

Programa:
Dissabte 5 d’octubre de 2019 a les 11:30h.



Riu Galligants (Girona)

Dissabte 5 d’octubre de 2019 a les 16:30h.



Riu Masrocs (Aiguaviva)

En cas de tenir interès en assistir a algun dels actes contactar prèviament amb l’entitat.

Més informació sobre el projecte: www.projectescanyagats.org

Cordialment,
Associació la Sorellona
info@sorellona.org
696 058 195 – 636 212 951

ANNEX 1: Resum del projecte
Presentació
El Projecte Escanyagats es centra principalment en la conservació de les rieres
mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós
(Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic i amenaçat als nostres cursos fluvials.
També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables
que es sensibilitzin sobre la riquesa dels hàbitats aquàtics de l'espinós i altra fauna
aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd
(Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus).
Objectius
1. Evitar l’extinció de poblacions mediterrànies d’espinós (Gasterosteus aculeatus).
2. Millorar de l’estat de conservació de l’espinós i altres espècies aquàtiques
amenaçades acompanyants a diverses conques de Catalunya.
3. Restaurar els hàbitats fluvials en trams clau per a l’espinós i altra fauna aquàtica
autòctona.
4. Difondre i donar a conèixer els valors ambientals i patrimonials dels ecosistemes
aquàtics continentals.
5. Implicar directament la societat en la seva conservació de l’espinós.
Actuacions
1. GORGS DE RIERES MEDITERRÀNIES: Millora del potencial de trams fluvials per
mantenir refugis per a la fauna aquàtica durant l'estiatge i per a actuar com a
corredors biològics funcionals.
2. ESTOCS "RESERVA" DE FAUNA AMENAÇADA: Establiment de nous estocs
poblacionals d'espinós i altres espècies amenaçades de fauna aquàtica en
masses d'aigua artificials, com a reserva operativa davant una eventual
regressió acusada o extinció de les poblacions romanents al medi natural.
3. EXPANSIÓ DE L'ESPINÓS: Alliberament d'exemplars per afavorir l’augment de
l’àrea d’ocupació d’una espècie en progressiva retracció respecte la seva
distribució històrica: conques de l’Onyar, el Daró i el Ter.
4. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS: Monitorització directe de les actuacions de
conservació mitjançant mostrejos faunístics i de vegetació.
5. INTERPRETACIÓ, DIVULGACIÓ I FORMACIÓ: actuacions formatives, de ciència
ciutadana, de sensibilització i d’instal·lació d’elements interpretatius sobre el
valor dels sistemes aquàtics continentals mediterranis, directament vinculades
al projecte escanyagats.
6.

GRUPS DE VOLUNTARIAT NATURALISTA. Creació i gestió de grups de
voluntariat naturalista que participin activament a les actuacions del projecte
escanyagats.

ANNEX 2: Fotografies
ESPINÓS:

ALLIBERAMENTS D’ESPINÓS A RIERES MEDITERRÀNIES (actuació 3)

