
 

 

Benvolguts educadors, 

Us voldríem presentar Aiguanatura dels Ports com un espai nou dins de l’àmbit 

educatiu dedicat a l’aqüicultura i l’educació ambiental. 

Estem reconvertint una antiga piscifactoria de 

truita de producció intensiva en un espai de 

esbarjo i educació, al voltant de l’aqüicultura 

sostenible i el valor de l’aigua. 

 

 

 

 

Som un equip de monitors, tècnics i biòlegs apassionats per la nostra feina i que 

creiem que el nostre sector encara esta per conèixer a nivell del gran públic i en el mon 

de l’educació. 

 

 

 

 

 

 

A les nostres instal·lacions reproduïm dues especies de truita i la criem d’una manera 

especial: la reproducció com es feia fa 50 anys de manera artesanal i el creixement de 

manera sostenible a unes densitats molt baixes.  

La nostra filosofia es poder realitzar aqüicultura sostenible respectant el magnífic 

entorn en el que ens trobem, dins del Parc Natural dels Ports, a la vegada que 

ensenyem una manera de pescar diferent i responsable, sense malmetre la natura i els 

animals salvatges. 

També estem treballant amb especies autòctones col·laborant amb l’administració, 

tant com a reservori d’animals com en la repoblació dels nostres rius. 



 

 

 

 

Us oferim formació a 

diferents nivells i estem 

oberts a noves idees, ja que 

el mon relacionat amb 

l’aigua es molt ampli. 

 

Els mòduls que us podem oferir son: 

 - que és l’aqüicultura sostenible? 

 - el mon del peix: especies, fisiologia, reproducció 

 - físico-química de l’aigua: conceptes de volum, vasos comunicants, filtració, 

qualitat de l’aigua, pH 

 - ensenyem a pescar de manera respectuosa amb la natura 

 - fem tallers de manualitats relacionats amb la pesca i el peix 

 

La visita a Aiguanatura la dissenyem a la vostra mida, des de un taller de 3 hores a tot 

un dia. Tenim un espai de aproximadament 5 hectàrees on els nens i els joves poden 

aprendre, gaudir de la natura i de l’aigua, sempre amb un missatge de fons de respecte 

i treball en equip. 

 

La nostra web és: 

www.aiguanatura.com 

 

Telèfons de contacte: 

Anna: 629 98 92 36 

Maria: 669 72 47 01 


