Benquerido amigo,
O proxecto europeo “MIGRANET - OBSERVATORIO DAS POBOACIÓNS DE
PEIXES MIGRADORES NO ESPAZO SUDOE” é un proxecto de cooperación transnacional
cofinanciado polo Programa de Cooperación Territorial do Espazo Suroeste Europeo (SUDOE)
INTERREG IV B a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da UE.
O obxectivo do proxecto MIGRANET é configurar unha estratexia de cooperación
conxunta na obtención de datos sobre peixes migradores a longo prazo que permita coñecer o
estado de conservación das súas poboacións, as presións existentes que actúan sobre elas
comprometendo a súa supervivencia, e prever futuros escenarios de cambio ante as alteracións
climáticas e non climáticas.
Para acadar este obxectivo, creouse un observatorio das poboacións de peixes
migradores do Espazo SUDOE co fin de contribuír a súa conservación e recuperación, e púxose
en marcha unha rede de control formada por varios ríos de Portugal (Norte), España (Galicia) e
Francia (Aquitaine).
No proxecto contémplase que os resultados obtidos polo observatorio sexan transferidos
aos sectores económicos e sociais, de xeito que se promova un marco de xestión das poboacións
destes peixes que asegure a súa conservación. Dende MIGRANET cremos que a participación
pública é fundamental, e para dar cumprimento a este obxectivo necesitamos da vosa
colaboración para a elaboración dun Documento Marco de Xestión e Conservación dos
recursos, que se editará e se entregará á administración competente para que tome en
consideración a opinión consensuada dos expertos e dos axentes sociais implicados.
Por iso convídoche a participar activamente na “Xornada de debate para a elaboración
dun documento marco de xestión dos peixes migradores de Galicia” na que se discutirán temas
relacionados coa xestión e conservación das poboacións de salmón, reo, zamborcas, anguía e
lamprea dos nosos ríos. A xornada celebrarase na aula Magna da Facultade de Bioloxía da
Universidade de Santiago, o sábado día 1 de outubro e terá horario de 10 a 13h.
Esperando que a túa organización estea representada na xornada e que a súa opinión
enriqueza a elaboración do documento marco de xestión, recibe un cordial saúdo,

Fernando Cobo
Xefe de Fila do proxecto MIGRANET.

