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La Federació de Pesca de Lleida vol
que l'ACA reguli la navegació als
rius de la conca catalana de l'Ebre
L'entitat ha demanat al Parc Natural de l'Alt Pirineu suport per sol·licitar aquesta
regulació fluvial

Un grup d'escolars fent caiac al pantà de la Torrassa, a la Gunigueta d'Àneu, en una imatge d'arxiu | ACN

Coincidint amb la tramitació per part del Parc Natural de l'Alt Pirineu de la certificació de Wild River
a la capçalera del Noguera Pallaresa, la Federació de Pesca ha demanat que la junta rectora del
parc els doni suport per sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la regulació dels rius a la
conca catalana de l'Ebre. Des de la Federació de Pesca s'apunta que la navegació recreativa i no
comercial amb caiacs i d'altres no té una regulació pròpia a la part catalana daquesta conca, que
inclou la Noguera Pallaresa i els seus afluents, encara que la Generalitat té competències en
navegació fluvial.
Aquesta regulació, que haurà d'establir quins trams de riu i embassaments són navegables i quins
no, es vol fer seguint el model establert per l'ACA al Districte Fluvial de Catalunya i amb el
consens de tots els agents implicats. La Federació de Pesca de Lleida creu que el Pallars Sobirà és
un exemple de convivència durant molts anys entre el sector dels esports d'aventura i la pesca,
tant al pantà de la Torrassa com al riu Noguera Pallaresa, i que aquesta comarca hauria de guiar
aquesta regulació, donats els precedents de col·laboració.
Des de l'entitat asseguren que tal com als espais naturals hi ha una regulació antiga que s'aplica
per temes com fotografia o activitats científiques i esportives que poden afectar les espècies de
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fauna salvatge, també hi hauria de ser pel que fa la navegació i bany. Els pescadors han lamentat
que avui la gent navega amb caiacs per on vol i sense regulació siguin o no Espais Naturals
Protegits i han explicat que la navegació incontrolada és una possible font de transmissió
d'espècies invasores.
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