
 “Pla de salvament piscícola de la sèquia Monar” 

    Eloi Cruset Tonietti 

   Quim Pou i Rovira 

   Andreu Porcar Roman  

   Iago Pèrez Novo 
 



 “Pla de salvament piscícola de la sèquia Monar” 

     Financiat: Col·laboració

: 



Situació de la Sèquia Monar  

• Derivació del riu Ter amb objectiu d’aprofitament industrial i agrícola 

 

• Longitud : 6 km 

 

• Massa d’aigua totalment regulada mitjançant comportes  



Perquè un pla de salvament piscícola la 

sèquia monar ?  
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• Quan s’han de realitzar treballs que necessariament es 

necesita l’assecatge de la sèquia ja que és un ecosistema 

amb una bona comunitat de peixos.  



Execució 

Els treballs de manteniment de la obra es varen dur a terme al llarg 

de febrer i març del 2018 
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Procés de buidatge d’una manera gradual i controlada 



Mètodes 

Pesca eléctrica en els trams d’embutiment d’aigua i 

repàs de les zones primeres d’assecatge    
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Pesca eléctrica en els trams d’embutiment d’aigua i 

repàs de les zones primeres d’assecatge    

Trasllat de totes les espècies autòctones al riu Ter a 

zones favorables pels peixos  
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Els peixos de la sèquia 

Autòctons 

ESPÈCIE 
  

INDIVIDUS 

Truita Salmo trutta 387 

Barb de muntanya Barbus merdionalis 98 

Barb de l’Ebre Luciobarbus graellsii 30 

Anguila  Anguilla anguilla 63 



Els peixos de la sèquia 

Autòctons 

Rang de talles: 

ESPÈCIE 
  

INDIVIDUS 

Truita Salmo trutta 387 

Barb de muntanya Barbus merdionalis 98 

Barb de l’Ebre Luciobarbus graellsii 30 

Anguila  Anguilla anguilla 63 

ESPÈCIE   Màx (mm) Min (mm) 

Truita Salmo trutta 678 197 

Barb de muntanya Barbus merdionalis 564 112 

Barb de l’Ebre Luciobarbus graellsii 183 72 

Anguila  Anguilla anguilla 818 310 



Els peixos de la sèquia 

ESPÈCIE   INDIVIDUS 

Truita Salmo trutta 387 

Barb de muntanya 
Barbus merdionalis 98 

Barb de l’Ebre Luciobarbus graellsii 30 

Anguila  Anguilla anguilla 63 

Baró Gardí 

ESPÈCIE   INDIVIDUS 

Baró Phoxinus phoxinus 7 

Gardí  Scardinius erythropthalmus 2 

Autòctons Exòtics 



La sèquia no está sola… 

La sèquia conecta el Ter i l’Onyar i alimenta el canal de la Devesa  
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Carpa 

Carpí 




