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Santa Coloma de Farners, octubre de 2020

Professorat

Programa

Entre les mesures destinades a reduir l’efecte de la depredació a fi d’augmentar la supervivència d’espècies
amb valor cinegètic, destaca la captura d’exemplars d’espècies depredadores. És una solució de caràcter
excepcional i d’últim recurs, i cal dur-la a terme en condicions que han de garantir la selectivitat dels mètodes
aplicats, i també el benestar dels animals capturats d’acord amb la normativa bàsica vigent. Similarment,
aquestes garanties han de quedar assegurades quan es tracta de capturar exemplars d’espècies exòtiques
invasores depredadores.

L’objectiu del curs és, d’una banda, explicar les novetats normatives dels darrers mesos en matèria de
captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per a una aplicació correcta a la gestió de la fauna
salvatge, i, d’altra banda, acreditar les persones usuàries de mètodes homologats.

Francesc Còrdoba (biòleg), Àlex Cuadros (advocat), Xavier Aupí (guarda de camp ATE),
Rafael Molina (veterinari)

NORMATIVA GENERAL I ESPECÍFICA DELS MÈTODES DE CAPTURA. PROBLEMÀTICA 
ACTUAL DELS MÈTODES DE CAPTURA, dv. 23 d’octubre
Professor: Àlex Cuadros

ECOLOGIA I BIOLOGIA DE LES ESPÈCIES DEPREDADORES. ECOLOGIA DE LA DEPREDACIÓ
ds. 24 d’octubre
Professor: Francesc Còrdoba

MATERIAL DE CAPTURA I MANIPULACIÓ DELS ANIMALS CAPTURATS, dv. 30 d’octubre
Professor: Xavier Aupí

PREVENCIÓ DE RISCOS PERSONALS, ds. 31 d’octubre
Professor: Rafael Molina

EXAMEN, ds. 31 d’octubre

Lloc: 
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra
Santa Coloma de Farners
Calendari: 
Dies 23,24 30 i 31 d’octubre
Horari: 
Divendres de 16:00 a 20:00 h
Dissabtes de 10:00 a 14:00 h
Durada del curs: 15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners a través de l’enllaç:
https://forms.gle/Txc7qumSa3qh9dJT8
Coordinador: Francesc Còrdoba, a/e: fcordoba@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €
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