Actuació davant l’albirament o troballa de fauna marina
Jornada tècnica
Dimecres 25 d’Octubre de 2017
Sovint en la costa catalana podem fer l’albirament o fins i tot trobar a
la platja animals marins, que arriben de forma espontània en el cas
de les tortugues marines en el procés de nidació o bé animals com
els dofins que a causa de malalties, dificultats en la seva navegació,
etc. acaben varant a les nostres platges molt debilitats. Els
responsables municipals, tècnics de medi ambient o policia local, han
de fer front a aquest situació i actuar de manera eficaç amb el doble
objectiu de protegir la fauna i prevenir qualsevol risc per la població.
Per aquest motiu la Gerència de Serveis de Medi ambient, a través
de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció ambiental, ha proposar a
la Fundació per la conservació i recuperació d’animals marins CRAM, la redacció d’una guia
La “Guia d’actuació amb fauna marina” pretén ser una eina útil per
als responsables municipals, que els permeti la identificació
d’espècies marines que poden aparèixer a les costes del litoral català
i faciliti unes pautes d’actuació adequades, seguint uns criteris
d’ordre i salut pública, tot vetllant per al benestar i conservació de la
fauna marina.
La Jornada ofereix el marc per presentar la guia i alhora per posar en
comú els coneixements i les accions necessàries a adoptar des dels
ajuntaments davant de la presència de fauna marina al nostre litoral.
Alhora ens permetrà fer una vista al Centre de recuperació d’animals
marins del Prat de Llobregat.

Organitzen :

Amb la col·laboració de:

PROGRAMA

Data: Dimecres 25 d’Octubre 2017
Horari : De 9:30 a 14h

Bloc 1: Recomanacions d’actuació municipal davant l’albirament
o troballa de fauna marina

Lloc: CRAM - Fundació per a la conservació i recuperació d’animals
marins.

9:30h Benvinguda
Representant de la Diputació de Barcelona
9:45h Ponència marc: La presència de fauna marina en el litoral
de Catalunya La Xarxa de rescat de fauna marina.

Passeig de la Platja, 30 - El Prat de Llobregat
Com arribar:

A càrrec de Josep Lluís Pal i Margarit, President de la Fundació
CRAM
10:15h Presentació de la Guia: Objectius i Interpretació de la
guia. Gestió i regulació, Competències d’actuació amb fauna
marina protegida.
A càrrec d’Anna Casquet Pérez - Biòloga de la Fundació CRAM
11:15h Pausa
Bloc 2: Visita al CRAM i a la platja del Prat
(cal portar calçat i roba còmode)
11:45h. Activitats:
Posta d’ous de tortuga marina
Simulacre de rescat de dofí
Maneig i transport d’aus marines
A càrrec d’Anna Casquet Pérez. Biòloga - Fundació CRAM
14:00h Cloenda

Destinataris: Tècnics de l’administració, consultors, entitats,
investigadors, gestors del territori, educadors ambientals, estudiants,
etc.

Inscripcions: Preguem que confirmeu l’ assistència a través de
collge@diba.cat o al telèfon : 93.402 22 22 ext 37212

