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Denuncien que la baixada del pantà
de la Torrassa provoca la mort de
peixos
Endesa reconeix un descens de cota per tasques de manteniment però dins dels
"marges normals" per aquesta presa

Una truita morta al pantà de la Torrassa | ACN

La Federació Catalana de Pesca i la Societat de Pescadors de la Guingueta i Espot han
denunciat la mort d'alguns peixos al pantà de la Torrassa a causa de la baixada brusca del
nivell de l'aigua de l'embassament. Endesa, l'empresa gestora del pantà, ha fet "un descens de
cota" durant la nit per tasques de manteniment, fet que ha provocat que alguns animals
quedessin atrapats en la multitud d'algues que hi ha en aquest espai.
Els Agents Rurals han aixecat acta dels fets i des de la companyia elèctrica han apuntat que la
cota s'ha mantingut en tot moment dins "dels marges normals" per aquesta presa. Aquest pantà
acumula un excés d'algues i sediments, fet que dificulta la gestió mediambiental d'aquest espai.
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Primer pla d'una truita morta al pantà de la Torrassa Foto: ACN

Arran de l'excés d'algues, des de l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu s'està treballant en la
redacció d'un projecte per minimitzar l'impacte de l'elodea, una planta aquàtica invasora que està
desplaçant les altres plantes del pantà i posa en perill la salut de l'ecosistema aquàtic de la Torrassa.
Des de la companyia elèctrica s'han mostrat disposats a treballar conjuntament amb l'Ajuntament
de la Guingueta, el Parc Natural de l'Alt Pirineu i la societat de pescadors per tal de recuperar
aquest projecte i erradicar d'una vegada per totes aquesta planta aquàtica.
La Federació Catalana de Pesca considera "una mala pràctica" el buidatge "salvatge" del pantà
de la Torrassa i un "maltractament" a una de les millors zones de pesca de truita de Catalunya,
tant pel nombre de permisos com per ser un destí preferent de guies i agències de pesca, així com
escenari d'esdeveniments internacionals de pesca. La Federació proposa com a recuperació
alliberar a la Torrassa les truites grosses del proper rescat de truites que es faci al canal de
Sossís.
Altres notícies que et poden interessar
[noticiadiari]68/15607[/noticiadiari] ?[noticiadiari]68/15605[/noticiadiari]
?[noticiadiari]68/15602[/noticiadiari] ?[noticiadiari]68/15478[/noticiadiari]

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/45279/denuncien-baixada-panta-torrassa-provoca-mort-peixos
Pagina 2 de 2

