Dia de l'aqüicultura.

Portes obertes al centre IRTA
Jornada tècnica
SANT CARLES DE LA RÀPITA, divendres 30 de
novembre de 2018
Presentació
El centre d’aqüicultura de l’IRTA,
organitza una jornada de portes
obertes amb visites guiades a les
instal·lacions en motiu del Dia de
l’Aqüicultura. Els investigadors de
l’IRTA faran xerrades divulgatives
per apropar al món de l’aqüicultura i
a la recerca que fa l’IRTA en aquest
àmbit.
L’escola
IES
Alfacs
participarà amb les xarrades.
També comptarem amb l’exposició.
“MIGRATOEBRE”
produïda
pel
Museu de les Terres de l’Ebre.
Donant a conèixer el projecte
Migratoebre, finançat en el marc del
programa LIFE de la Unió Europea
l’Ebre. L’exposició inclou texts,
fotografies, il·lustracions de gran
format i maquetes, que es
complementen amb un audiovisual
amb imatges aèries i subaquàtiques
del tram final del riu Ebre comprès
entre
Riba-roja
d’Ebre
i
la
desembocadura.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
10.05 h Vídeo presentació corporatiu IRTA Sant Carles de la Ràpita
10.30 h Inauguració Exposició projecte LIFE MIGRATOEBRE
11.30 h Benestar de peixos i altres animals aquàtics
Dra. Anna Roque, IRTA.
11.45 h Investigant la qualitat esquelètica en peixos
Dr. Enric Gisbert, IRTA.
12.00 h Les poblacions de nacres del Delta de l'Ebre. Els últims
santuaris de l'espècie?
Dra. Patricia Prado, IRTA.
12.15 h Escola d’Aqüicultura: Viu l’experiència!
Sra. Verònica López Robles, IES Els Alfacs.
13.30 h Fi de la Jornada
Des de les 10.30 h fins les 13.30 h, es faran visites en petits grups (5 – 10
persones) a les instal·lacions de l’IRTA. També es podrà visitar l’escola
d’Aqüicultura IES Els Alfacs, al costat del centre IRTA.

Lloc de realització
IRTA - Centre d’Aqüicultura
Ctra. Poble Nou km 5,5
Tel: 977 74 54 27
43540 SANT CARLES DE LA RÀPITA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent formulari:
CLICA AQUÍ
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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