
lU 

u 
Z 

'Ul 

Vista d'un centre piscícola de posta i cria per al salmo a l'eslat de Washington (EEUU). 

La piscicultura: 
una alternativa per a 
les comarques gironines 
CARLES PLA ¡ ZANUV 
RAMÓN MORENO \ AMICH 

L
a progressiva disminució deis 
recursos naturals, conseqüéncia 
de la gran demanda de produc-
tes alimentaris per abastar la 
població mundial, juntament 
amb la creixent industrialització 

operada en gran part de paísos terrestres, 
ha portal Ihome a intentar cada cop mes 
el conreu de la major part d'aliments 
necessaris per al seu consum, com a sis
tema productfu a gran escala. En aquest 
sentit. Taqüicultura —i encara mes la 
piscicultura— representa un deis sectors 
productius relativament mes joves a la 
majoriade paísos industrialitzats i ésdapa-
rició molt recent a Espanya com a sistema 
productiu de caire comercial. 

Malgrat que en el camp mes ampli de 
Taqüicultura ens trobem tot un ventall 
d'activitaís prou conegudes per a tothom, 
com son els cultius de moNuscs bivalvos 

i crustacis, l'objecte d'aquest treball será 
només l'estudi d'aquells aspectes relacio-
nats amb el cultiu de peixos i la seva inci
dencia en les comarques gironines. Es pot 
diferenciar una piscicultura continental 
(d'aigua dolga) d'una piscicultura marina, 
no tan sois peí tipus d'espécies cultivades 
sino per les técniques diferenciáis que cal 
emprar en cada cas. 

La principal rao que ens ha portat a 
aquesta elecció és el íet que els autors esti-
guin treballant al si del laboratori d'ictiolo-
gia de l'Estudi General de Girona. en 
temes de recerca dins el camp de la pis
cicultura i. en concret, en les vessants de 
la genética i l'ecologia de peixos. En l'elec-
ció d'aquesl camp de treball hi varen inter
venir diversos aspectes com foren la 
relativa novetat deis estudis de piscicultura 
a l'Estat espanyol i la seva possible aplica-
cJó a lentorn geográfic de l'Estudi Gene-
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Piscina per al 
manteniment de 
reproductors de la 
truita de riu al centre 
piscícola de la 
Generalitat de 
Catalunya, a Bagá 
(Barcelona). Al fons 
s'observa la caiguda 
de l'aigua, agafada 
directament deis 
trams alts del riu, 
entre les pedrés per 
afavorir la seva 
oxigenació. 

ral. A mes, permetia el Iligam científic amb 
els grups que trebaliaven en qüestions 
d'análisi d aigüesdins Tlnstituí d'Ecologia-
Aquática del mateix Estudi General. 

El cultiu de mol'Iuscs bivalvas és el mes 
conegut de vell antuvi, el de mes tradició 
¡ possiblement el que millor s'ha adaptat 
a les condicions de les costes del litoral 
cátala. No obstant aixó, les costes del lito
ral gironí no semblen ser les mes adients 
per a aquests cultius (peí tipus de fons marí 
i capacita! nutritiva del medi), tot i que en 
el golf de Roses i Port de la Selva es tro-
ben actualment alguns bañes naturals de 
tellerines, cloísses i estrés. 

Pei que fa ais crustacis, malgrat que la 
metodclogia i les instaHacions emprades 
son molt similars a les deis peixos, el seu 
cultiu presenta tot un seguit de problemes 
que han fet que, fins ara. la majoria d'expe-
riéncies hagin estat restringides al camp 
de la recerca en centres experimentáis. El 
centre mes avangat en aquest camp ha 
estat l'lnstitut d'Aqüicultura de Torre de la 
Sal (Castelló). A Catalunya la majoria de 
treballs també s'han fet a nivell experimen
tal i des de fa poc temps s'han iniciat expe-
riéncies de tipus industrial a la zona del 
delta de l'Ebre —la mes idóma per a 
aquest tipus de cultiu—, i on la Generalitat 
de Catalunya ha instaliat el Centre d'AjuI 
al Mahsqueig. 

Qué és un cultiu en piscicultura 

Diversos autors han definit el terme 
«cultiu» com el conjunt de processos que 
realitza l'home per aconseguir desenvolu-
par el cicle total d'un organisme viu, con-
sistent en: a) obtenció de l ou , b} 
desenvolupament i c) engreixament fins a 
individu adult. 

En piscicultura és difícil parlar de cul
tiu en aquests termes perqué son ben 

pocs els centres que reuneixen en el seu 
si les diferents etapes abans esmentades. 
Per aixó definirem com a «cultiu integral» 
el que engloba el cicle complet de la pro
dúcelo d'un peix. Ara bé, en sentit mes 
general, qualsevol de les etapes d'aquesta 
producció pot ser considerada un cultiu i, 
per íant, en parlar d'un delerminat centre 
sois s'haurá d'especificar el tipus de cul
tiu a qué es dedica. 

Correntment apareixen dos termes: 
cultiu extensiu i cultiu intensiu, quan es 
parla de piscicultura. 

Un cultiu extensiu és aquell que es 
dona en unes condicions quasi naturals 
del medi de cultiu, sense —o amb 
poques— modificacions de lambient ni de 
la biología de lorganisme Aixó implica que 
l'alimenta l'abast deis organismos cultiváis 
és fonamentalment el que puguin trobar 
de forma natural en el medi, tot i que a 
vegades l'alimentació pot ser parcialment 
completada amb una dieta artificial. Aquest 
tipus de cultiu porta associada una baixa 
densitat d'individus en el medí. 

Un cultiu intensiu és aquell en qué les 
condicions del medi de cultiu —natural o 
artificial— están sota el control huma, tant 
peí que fa a les condicions ambientáis com 
ais organismos que hi viuen. En aquest 
tipus de cultiu la principal dieta alimenta
ria és artificial amb un control de la seva 
composició en funció de Tespécie culti
vada. Aixó fa que la densitat d'individus 
que es pugui mantenir en aquests cultius 
sigui elevada. 

La diferencia mes important entre 
ambdós eslá, dones, en la densitat d'indi
vidus que pot mantenir el medi, que és fun
ció de les condicions i recursos que té, i 
per tant en el rendiment total que es pot 
assolir. L'índex de producció és molt mes 
gran en un cultiu intensiu. encara que aixó 
comporta en aquest la necessitat d'un alt 
suport tecnológic i uns elevats costos 
dinversió respecte l'extensiu. 

El cultiu extensiu és fonamentalment 
d'engreixament i els alevins a cultivar nor-
malment son captats directament del medi 
natural. En un cultiu intensiu, en canvi, els 
costos de manteniment impliquen una pla-
nificació del centre a fi i efecte de teñir 
garantit el subministrament d'alevins, ja 
sigui autónomament —en el cas d'un cul
tiu integral— ja siguí a partir d'altres cen
tres que els produeixen. 

Una variant d'aquesís cultius en qué 
els individus a cultivar siguin captats direc
tament del medi natural, pero el seu 
engreixament es realitzi sota condicions 
controlados i amb aportado d'alimentado 
artificial —malgrat que sigui en un medi 
natural o no—, l'anomenarem cultiu semiln-
tensiu. 

Aixi dones, en piscicultura, podem 
diferenciar el tipus de cultiu en funció deis 
components que el caracteritzen: control 
del medi, tipus d'alimentació i els eíectes 
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que ambdós produeixen sobre la densiíat 
i la prodúcelo de! sistema. 

Els centres piscícoles 

Correntment s'está usant el terme "pis
cifactoría» per designar tota planta indus
trial amb instaHacions dedicadas al cultlu 
de peixos. Aquest terme és una tradúcelo 
dolenla de l'anglés <4lshfactory>> I el terme 
cátala no Indica l'actlvltat que representa 
el concepte anglés que s'haurla de traduir 
per «plscifábrica«. Caldrla, dones, evitar 
deflnitlvament l'ús de l'esmentat terme I 
anar a la recerca d'un mes adlent. En 
aquest sentit, I de forma general, nosaltres 
hem proposat el nom ceñiré de produc-
ció piscícola. 

Ara bé, en parlar deis diíerents tipus 
de cultius hom ha pogut veure que el cicle 
total de prodúcelo en piscicultura es com
pon de tres etapes, Els centres dedicats 
al cultiu poden, dones, realltzar el cicle 
complet de cria o bé, el qué és mes usual, 
estar especlalitzats en una etapa concreta. 
En aquest darrer cas s'acostuma a definir 
el centre amb un nom que a la vegada ens 
servelx com a expressió de la seva activi-
tat. Per a un centre especlalltzat en la dar-
rera etapa ens sembla que, en fundó de 
l'activltatd'engrelxament quedesenvolupa, 
se'l pot designar com a granja piscícola. 

No está, en canvL clara la terminolo
gía catalana peí que fa a les altres dues 
etapes. La terminología anglesa, la mes utl-
Iteada Internacionalment, fa servir el terme 
«hatchery» per designar lactivitat deis cen
tres dedicats a la posta dous I prlmers 
estadis del seu desenvolupament, i el 
terme •:<nursery:'> per ais centres dedicats 
a la cria fins a alevins (o pre engreixament). 

Tenint en compte que aqüestes dues. 
darreres etapes es realitzen generalment 
en un matelx centre, certs auiors opinen 
que ambdues actlvitats podrien ser englo-
bades en un terme únic, Malgrat alxó. 
nosaltres ens Inclinem per definir un nom 
per a cada una de les dues etapes, ja que 
la metodología a cada una de elles és ben 
diferent i per tant també ho son les Ins
taHacions on es desenvolupen. D'aquesta 
manera I seguint el fil del que fins ara s'ha 
dlt, proposem els termes de postó i cria per 
designar-les I donar el nom de centre pis
cícola de posta i cria al Hoc on es realitzen. 

Les plantes de cultiu 

Son el conjunt d'InstaHaclons necessá-
ries per portar a bona fi l'explotacló piscí
cola- El tipus de planta dependrá en gran 
manera del tipus de cultiu (extensiu o Inten-
siu) que es vulgui realltzar i de l'espécie 
(continental o marina) a cultivar. 

a) Piscicultura extensiva, 
És aquella piscicultura que es realltza 

aprofitant al máxim les condiclons naturals 
de la zona escollida per reduir-ne també 
al máxim els seus costos económics. Son, 
per tant, instaHacions de poc —o nul— 
nivell tecnol6gic i que en canvi utilitzen 
grans extensions de terreny Inlcialment poc 
productiu. A vegades poden ser utilitzats 
terrenys d'úsagncola —deforma simultá-
nia o successiva— en la línia del que sena 
una integrado simbiótica entre agricultura 
I piscicultura, i el primer pas per a un apro-
fitament integral deis recursos en países 
poc desenvolupats tal com l'lntentat des de 
fa uns anys ais arrossars xinesos. 

Comunament son utilitzades zones de 
la costa com estuaris, llacunes en aigua-
molls o bé basses tetes a propósit al térra 
en zones properes poc permeables i fáciis 
d'inundar. També es poden reutilitzar amb 
el matelx fi les antigües salines existents en 
alguns Indrets de la nostra costa, tal com 
s'ha fet amb les salines de Cadis. En qual-
sevol cas és necessan una serie d'ins
taHacions mínimes que garanteixin 
l'entrada i sortlda d'aigua, per miíjá de 
cañáis, des de les llacunes o basses, o la 
construcció de íancats en el cas d'estuaris. 

Com ja haviem dlt. el mes usual en 
aquests tipus de cultius és que les formes 
¡uvenils procedeixin directament del medí 
natural i entrin a dins de les zones tanca-
des a través deis cañáis quan les resclo-
ses están obertes. Un cop aconseguits es 
tanquen i comenta aleshores la fase 
d'engreixament. 

En aquest apartat es poden Incloure 
també els cultius semliníensius en fundó 
de la seva similitud, quant a instaHacions 
I localltzació, respecte ais cultius extenslus. 
Les instaHacions per a aquests cultius es 
diferencien perqué generalment necessi-
ten gaudir d'un cert nivell tecnologlc ja que 
la fase d'engreixament es realltza en con-
dicions controlades. 

Aquesta piscicultura semiintensiva pot 

Vista parcial del 
centre de Bagá. En 

primer terme 
s'observen el tanas 
de cultiu per a les 
formes juvenlls I al 

fons les plsclnes per 
al cultiu de les 

formes mes adultes. 
La coberta deis tañes 

té com a finalitat 
preservar els juvenlls 
de Tácelo perjudicial 

deis ralgs ultraviolats. 
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Sala de cultiu en un 
centre experimental 
de piscicultura 
marina. Es pot 
observar la diferent 
forma deis tañes de 
cultiu respecte ais de 
les especies d'aigua 
dolpa, i la major 
complexitat peí que 
fa a les canonades 
de condúcelo de 
Taígua. 

realitzar-se en installacions excavades 
directamenr a térra (basses o piscinas), 
com per exemple en zones daiguamolls 
que son facilment inundables, a fi i eíecte 
de poder aprofitar l'aigua de mar com a 
suport aquátic; o en instaHacions al mar, 
per aprofitar-Io com a medí natural per 
mitjá de gábíes o xarxes tancades suspe-
ses d'un engraellat o de xarxes que tan-
quen punts próxims en el cas deis estuaris. 
Aquest és el tipus de cultiu del salmo al 
nord d'Europa i ais Estats Units. 

Per tot el que hem explicat és ciar que 
aquests tipus de piscicultura queden res-
tringits a i'área de les especies marines. 
Tanmateix, és molt difícil poder trabar 
indrets adients en els rius que ens perme-
tin cultivar especies d'aigua dolga en un 
sistema extensiu o semiintensiu. 

Aspecte de les 
bosses de cultiu 

á'artémia, un deis 
principáis aliments 

per a les formes 
juvenils de les 

especies marines. 

b) Piscicultura intensiva, 
És una piscicultura que requereix 

d'una alta tecnología, ja que la seva finali-
tat és aconseguir el mes alt rendiment de 
la instaNació a partir d'obtenir la máxima 
prodúcelo possíble en el període de temps 
mes curt. Fins ara aquest tipus de pisci
cultura s'havia dut a terme per mitjá d'ins-
tal-lacions terrestres a l'exterior les quals 
consistien en una serie de tañes o pisci-
nes on cultivar els peixos. El tipus i la forma 
d'aquests recipiente está en relació amb 
la classe d'espécie cultivada. 

El model mes conegut és el deis cen
tres piscícoles dedicats al cultiu de la truita 
de riu. Lelemenl mes restrictriu en aquest 
tipus d'instaHacions confinentals és l'aigua, 
tant peí que fa a la seva qualitat i condi-
cions com al cabal necessari. Es per aixó 
que la majona d'insíallacions dedicados al 
cultiu de la truita de hu es troben localitza-
des en zones d'alta muntanya, on la tem
peratura i qualitat de l'aigua son les 
óptimes, no hi ha problemes d 'abastament 
i els desnivells de terreny existents perme-
ten la circulado de l'aigua per la installació 
amb un baix cost económic. Un altre punt 
fonamenlal a teñir en compte, en el 
moment de pensar en el futur emplaga-
ment d'un centre piscícola, és l'existéncia 
d'una bona xarxa viária per a la seva dis-
tribució i la seva proximitat a una font 
d'aigua, 

Aquests requenments son igualment 
aplicables a una installació terrestre de 
tipus marí. En aquest cas el requeriment 
és tant o mes estricto en haver d'existir un 
control de la seva saiinitat en les diverses 
fases del cultiu segons l'espécie cultivada, 
i la necessital, per tant, d'haver de teñir dos 
tipus de fonts d'aigua: dolga i marina. Tot 
aixó complica, dones, el grau tecnológic 
de les instaHacions marines enfront de les 
coníinentals. 

En aquests casos és també fonamen-
tal gaudir d'una bona localització de la ins
taNació peí que fa a ambdues fonts 
d'aigua. Les millors zones corresponen a 
franges eostaneres molt planes prop d'una 
desembocadura de riu que ens permetin 
agafar l'aigua dolga de pous i l'aigua 
salada directament del mar amb poc des-
nivell I un abaratiment del cost. 

Una darrera i recent vanant d'ins-
fallació marina ha estaí el muntatge d'una 
granja de cria flotan! en aigües eostane
res prop de Tilla de Formenfera a les 
Balears. En limes generáis ha consistit en 
el disseny d'una instaNació que permetés 
el suport deis llocs de cultiu, definits per 
una serie de forats delimitats per unes 
gruixudes xarxes a manera de reixa, a 
l'estil de les plataformes pefrolíferes. 
Aquesta installació té l'avantafge de no 
necessifar conduccions d'aigua en estar 
submergida en ella, amb la qual cosa 
desapareix un deis pnncipals elements res-
trictius, A la vegada, s'aconsegueix teñir el 
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cultiu en el seu propi medí natural, eviíant-
se problemes de controls ambientáis i 
malalties i afavorir la creació d'una fauna 
addicional atreta peí menjar sobrant de la 
inslal-lació. Així i tot. pero, no ha restat lliure 
de problemes malgrat ser desconegudes, 
en general, les dificultats que pot arribar 
a teñir En qualsevol cas és una aportació 
tecnológica de caire nou i les primeres 
impressions no poden ser mes favorables 
en tots els sentits. 

Les instaliacions fms ara descrites cor-
responen al que seria una estació 
d'engreixament. Aquests centres, pero, 
teñen la restncció d'estar depenents en la 
seva prodúcelo de l'obtenció de les formes 
juvenils des d'un altre centre. Si un centre 
volgaudirdautonomia necessitarámuntar-
se instaNacions adequades per a la posta 
i la cria i encarir els costos del centre ja que 
aquests tipus d 'estacions, en el cas de les 
especies marines, requereixen d'una alta 
tecnología. 

El litoral gironí: especies 
autóctones cult ivades 

No farem esment, en aquest apartat, 
de la possibilitat de cultius piscícolas con-
tinentals ja que el cultiu comercial de la 
truita de nu és un camp actualment molt 
saturat, amb diferents centres arreu de 
l'Estat espanyol que es dediquen a aquest 
cultiu, havent-se arribat a una producció 
estable de unes 16.000 tones en el conjunt 
de tot l'Estat espanyol. No obstant aixó, 
una de les tasques mes importants a fer 
des de la vessant institucional liauria de ser 
la recuperado de les diferents poblacions 
autóctones de la truita de riu [Salmo truUa 
fario) arreu de Catalunya, a fi de preservar 
la diversitat genética de les varietats autó-
nomes d'aquesta especie. 

Peí que fa a les especies marines, exis^ 
teix en aquests moments una tendencia 
envers els cultius de peixos de qualitat arnb 
bon preu de mercat, i pels quals una pro
dúcelo industrialitzada podria obrir nous 
indrets en disminuir el seu preu de venda. 

Les especies autóctones del litoral 
cátala factibles de ser cultivades son, en 
principi. aquellos que per la seva ecología 
presenten una menor dificultat. Les espe
cies seleccionades per cultivar han de 
gaudir d'una serie de condicions: coneixe-
ment de la seva biología, possibilitats 
d'obtenir les formes juvenils, bona relació 
entre la taxa de creixement de la seva bio
logía, possibilitats d'obtenir les formes juve
nils, bona relació entre la taxa de 
creixement i el cost de l'aliment i perspec-
tives d'una bona sortida al mercat. En 
aquest sentit, dones, les especies mes inle-
ressants son: la daurada, el llobarro, el 
rémol, l'anguila i les llíseres. 

Els cultius de toles aqüestes especies 
ja han estat provats en centres experimen 

tais i alguns d'ells, íins i tot, en centres 
industriáis, per la qual cosa el seu cultiu 
no significaría mes que la posada a punt 
en funció del lloc i del tipus que es volgués 
reaiitzar. 

Respecte a la possible ubicado de les 
instaHacions, cal admetre que les possibi
litats del litoral gironí son mes reduídes que 
les de la costa tarragonina i concretament 
de la zona del delta de l'Ebre. Malgrat aixó, 
encara és factible trobar una serie de llocs 
que reuneixen les característiques abans 
esmentades. de bones condicions peí que 
fa a disponibilitat d'aigua i localilzació per 
a la instaNació de centres piscicoles. En 
qualsevol cas. aquesta elecció haurá 
dañar acompanyadadel preceptiu estudi 
sobre l'impacte ambiental de la installació 
en la zona escollida. 

Per a cultius extensius la zona mes 
adequada és la deis aiguamolls de 
l'Empordá tot i que hauria d'existir una pla
nificado institudonal que valores la possi
bilitat d'instahar-hi centres de producció 
piscícola I regules els diferents usos de la 
zona, a fi i efecto de preservar-ne la seva 
integritat com a Pare Natural. 

Pels cultius semiintensius i intensius 
d'instaliacions terrestres, la zona del golf 
de Roses és una de les idónies i particu-
larment la franja costanera situada al sud 
del riu Fluviá, ja que és una zona no urba-
nitzada i declarada d'interés agrícola, i fora 
deis límits del Pare Natural deis Aiguamolls. 
També podría ser aprofitada per aquest 
tipus d'instaltacions part de la zona de la 
platja de País. 

Respecte a les instaflacions flotants. 
aqüestes teñen l'avantatge de poder ser 
fondajades en zones costaneres i de mar 
obert i per tant és mes gran la possibilitat 
de poder trobar árees adequades per a la 
seva installació. 

Vista parcial del 
centre Granja 

Piscícola de la Bahia 
de Roses a Sant 

Rere Pescador, 
dedicat al cultiu marí. 
S'observen els tañes 

de cultiu i la 
infrastructura 

necessária per poder 
accedir a la seva 

manipulació. Al fons, 
s'oberven també els 
dipósits de captació 

d'aigua dolga i 
salada per a la seva 
posterior distribució 

al tañes de cultiu, 
préviament barrejada 

segons la 
concentrado adient. 
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Vista de la 
instal.lacio de gábies 

de cultiu marí a la 
badia de Roses. A la 

fotografía només 
podem observar la 

part exlerna amb els 
flotadors i la barana 
de protecció, ja que 
la gábia própiament 

dita queda dins 
l'aigua del mar. 

Estat actual i perspectives 

Ara i aquí la piscicultura no pot substi
tuir la funció i captures de la flota pesquera, 
pero sí és una forma de producció 
paraNela i complementaria. L'entrada a la 
CEE implica que l'any 1992 s'hagi de com
pletar la redúcelo de la flota pesquera 
espanyola, tal com consta en el Tractat Pes-
quer de TAdhesió, que suposadament 
afectará també la flota catalana. 

Si pensem que Espanya és el segon 
país mundial consumidor de peíx després 
del Japó, pot veure's la importancia que 
tindrá el poder arribar a aquesta data 
comptant ja amb una serie de centres pis-
cicoles productors de peix en pie funcio-
nament. Aixó tant peí que fa ai 
manteniment de la nostra quota de pro
dúcelo com a la conquesta de nous mer
cáis, si tenim present que el consum de 
peix ha d'anar augmentan! arreu del món 
per a la tendencia existen! d'utilitzar die-
tes alimentarles amb baix contingut de 
colesterol. 

L'estat actual de la piscicultura a les 
comarques gironines no és gens afalaga-
dor respecte a altres indrets de Catalunya 
o de la resta de l'Estat espanyol. De bon 
comengament cal dir que Catalunya porta 
ja un retard respecte altres zones com son 
Andalusia, Galicia o Cantabria. En aquests 
llocs, diferents empreses privades están 
portant a terme, des de ja fa bastants anys, 
cultius extensius i intensius amb diverses 
especies. Es evideni, pero, que en alguns 
d'aquests llocs, com és el cas d Andalusia, 
les condicions naturals son d'alló mes 
adients per a aquests cultius. 

D'altra banda, Catalunya ha estat obli
gada com a área prioritaria de desenvolu-
pament de cultius marins peí '«Plan 
estratégico Nacional de Acuicultura» ela-
borat peí Govern central de Madrid. ÍVlal-
grat aixó, ara sembla existir un cert corrent 
inicial d'interés peí tema dins Tadminisíra-
ció de la Generalitat, pero que no s'hia tra-
duít en res positiu fins al moment. 
Tanmateix, desconeixem Testat actual de 
la llei de cultius de la Generalitat i quina 
és la posició oficial respecte al tema. 

En aquests moments, i a nivell indus
trial, a la provincia de Girona es troba un 
únic centre de producció piscícola situat 
a Sant Pere Pescador Aquest centre és 

una installació terrestre de cultiu intensiu 
dedicat a i'engreixament del llobarro. pre-
veient que en una posterior fase es pugui 
posar en funcionament Testació de cria, A 
hores d'ara, el mateix centre ha iniciat una 
experiencia dengreixament del llobarro 
del tipus semiintensiu per mitjá de gábies 
suspeses al mar. en coHaboració amb la 
Contraria de Pescadora de Sant Pere. 

A la resta de Catalunya, tenim coneixe-
ment de dos centres piscícoles de cria 
d'alevins de mugílids i d'una granja piscí
cola del tipus semiintensiu dedicada a 
I'engreixament de llísseres, totes elles ubi-
cades a la zona del delta de l'Ebre. Així 
mateix, s'ha previst la posada en marxa a 
la mateixa zona de dos altres centres 
d'engreixament. 

La presencia a Girona d'un centre de 
recerca en temes de piscicultura, com és 
el cas del Laboratori d'lctiologia, haurá de 
servir per potenciar un ambient favorable 
a aquesta nova activitat i obrir les portes 
a una coHaboració entre els sectors inte-
ressats i la universitat. Tanmateix. és inte
rés d'aquest laboratori aportar els nous 
coneixements que es teñen —mercés a la 
coHaboració que s'ha encetat amb el cen
tre 'íNational Marine Fischeries Service» de 
Seattie (USA)—, per a a la seva aplicació 
al coneixement, selecció i mitlora de les 
especies piscícoles d'interés en pisci
cultura. 

Aquesta volunlat de servei ha quedat 
palesa en els esforgos fets per l'Estudi 
General de Girona —amb ia coHaboració 
de les institucions gironines— en la crea-
ció del «Diploma de Postgrau en Piscicul
tura», primers estudis universitaris 
d'aquesta classe en un centre universiari 
espanyol. 

Caries Pía i Ramón Moreno 5Ón prolessors de i'Esludí 
General de Girona i ¡nvesTJgadors al Laboratori d'lctiologia. 
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