Parc del Foix

Prohibició cautelar
de la pesca
al pantà del Foix

El pantà del Foix es troba enmig d’un espai natural protegit, el Parc del Foix. Forma part del Pla
d’espais d’interès natural proposat per la Generalitat de Catalunya. És per això que la pesca,
com les altres activitats del parc, s’han de regular en benefici del medi ambient i dels pescadors
mateixos.
Davant d’indicis de contaminació poten
cialment perillosa per a la salut, el Depar
tament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya ha prohibit la
pesca a tot l’embassament del Foix de ma
nera cautelar fins que no es tinguin més
dades que certifiquin la seguretat de la
pesca i les activitats aquàtiques (Resolució
MAH/538/2009, de 20 de febrer, DOGC núm.
5332, de 05.03.2009).
Així doncs, de manera cautelar, no es permet
la pesca, la navegació, el bany ni cap activitat
aquàtica. Tan aviat com les anàlisis permetin
l’aixecament d’aquesta prohibició cautelar, se
senyalitzarà una altra vegada i s’indicarà la possibilitat de pescar.

Per al vostre benefici i per a la conservació
del medi ambient, respecteu i doneu difusió a
aquestes normes i aviseu el personal del parc si
observeu desperfectes o elements de risc per a
l’entorn natural.
Telèfons d’interès
Emergències
Guardes del Parc del Foix
Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya
Mossos d’esquadra
Guardia Civil (SEPRONA)
Oficina del Parc del Foix

112
639 347 713
938 933 247
088
938 971 077
977 670 169

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i
el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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Entretant, el Consorci del Parc del Foix us convida a gaudir de l’entorn del parc, integrat a la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i declarat zona d’especial protecció per
a les aus. Podeu dirigir-vos als punts i centres
d’informació del parc on us informaran sobre
l’oferta d’activitats disponible.

