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1. INTRODUCCIÓ  

 
1.1 Biologia de l’anguila europea 
L’anguila europea (Anguilla anguilla) és una de les 16 espècies d’anguiles que poblen 

el món, de les quals les altres dues més conegudes, comercialitzades i cultivades son 

l’anguila japonesa (A. japonica) i l’anguila americana (A. rostrata). El gènere Anguilla 

pertany al grup de peixos Teleostis catàdroms amfialins (passen un cicle de la seva 

vida en aigua dolça i un altre cicle en aigua salada) pertanyents a l’ordre dels 

Anguil·liformes, subordre Elopomorfa i a la família Anguilidae. Se les coneix pel seu 

cos allargat, serpentiforme, de secció rodona a la part anterior amb una llarga aleta 

imparella resultant de la fusió de les aletes dorsals, caudal i anal, i sense aletes 

pelvianes parelles (FishBase, 2005; font: http://www.fishbase.org/). 

 

Presenten escames molt petites sobre una pell rica en glàndules mucoses, que 

segreguen una mucositat blanquinosa abundant, les quals li confereixen una pell 

viscosa i enganxosa, permetent-les resistir llargs períodes fora l’aigua. 

 

 

 

 

Figura 1. Anguila adulta (Anguilla anguilla). 

 

Posseeixen una mandíbula inferior lleugerament més allargada que la superior, i una 

línia lateral molt visible. La coloració és molt variable (groguenca, bruna, verdosa, 

negrosa o argentada), segons l’edat i el medi de vida. Els mascles d’anguila mesuren 

entre 20 i 40 cm mentre que les femelles superen els 50 cm fins un màxim de 1,50 m. 

 

Les anguiles poblen les aigües marines litorals, en medis salobres (estuaris, llacunes) 

i les aigües continentals (rius, llacs). Durant gran part de la seva vida son sedentàries, 

però efectuen importants migracions marines durant un cicle biològic complex. Es 

reprodueix una sola vegada a la seva vida, a l’Atlàntic occidental, al Mar dels 

Sargassos (22-29º N – 50-70ºW) i prop de les illes Bermudes. La posta, que mai a 

pogut ésser observada a causa de la impossibilitat tècnica de la captura d’anguiles al 

mar en abundància, es produiria a 600 metres de profunditat, i a la foscor, sota 
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pressions elevades, durant els mesos de març a juliol. Es creu que una vegada es 

reprodueixen moren. Les femelles que no hagin pogut arribar a mar es tornen estèrils i 

poden viure fins a 50 anys. Els ous fecundats pugen cap a aigües mes superficials, 

eclosionen passades 24 hores i originen unes larves petites d’uns 5-7 mm de llargada 

que es transformen gradualment en leptocèfals, transparents i amb una forma de fulla 

allargada.  

 

 

 

Després de ser arrossegades fora de la mar dels Sargassos pel corrent del Golf en 

direcció NW, i després de quasi bé 2 anys de viatge, es distribueixen per les costes 

orientals de l’oceà Atlàntic, mar del Nord i Bàltic, des de Islàndia i Noruega fins a 

Mauritània i per el mar Mediterrani  i Mar Negre ( 23º a 70º N), per transformar-se en 

petites angules que remunten les aigües dels rius (Figures 3 i 4).  

 

La seva arribada a les diferents zones de les costes europees depèn de la 

temperatura i del flux de la corrent del Golf. Les angules, que han adquirit 

mecanismes osmoreguladors, són atretes per les aigües dolces d’origen continental. 

Aquesta migració la realitzen a la nit. A contracorrent, remunten les aigües salobres 

dels estuaris, deltes i llacunes litorals, nedant per les vores i els fons, aprofitant les 

corrents del mar. Aquest moviment estacional, sota control hidrometeorològic, 

comença generalment a la tardor i es prolonga fins a la primavera. 

Figura 2.  Angules. 
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Figura 3. Distribució de l’anguila a nivell mundial (color gris), des del mar dels Sargassos. 
Anguilla rostrata (1); A. anguilla (2) - anguila Europea (en vermell). A. japonica (3) - anguila 
Japonesa. Font imatge:(http//:www.streamscapes.org/.../river/eel/images/distrib.gif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Distribució de l’anguila Europea (color verd). Font:http://www.ittiofauna.org) 

 

Durant l’estació de pujada dels rius, les angules experimenten una curiosa evolució 

pigmentària. Aquesta melanogènesi és progressiva i les etapes de distribució de les 

cèl·lules pigmentaries permeten distingir diferents estats. Paral·lelament a la 

pigmentació s’observa una disminució ponderal de la talla relacionada amb un període 

de dejuni degut a l’oclusió del tracte digestiu. Desprès de l’obertura del tracte digestiu i 

la consegüent maduració dels sistemes enzimàtics, l’activitat tròfica va acompanyada 
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d’una reacció del creixement, tant lineal com ponderal (Figura 5). 

Reproducció 

   Ou fecundat    

                                                                               MAR DELS SARGASSOS 

   Larva preleptocèfala 

 

Migració                        Larva Leptocèfala                  OCEÀ ATLÀNTIC 
transatlàntica 
i maduració          Migració 
                                                                     transatlàntica 
MEDI 
MARÍ                                                                 Metamorfosis 
 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Angula      _ _ _ _ _ _ PLATAFORMA CONTINENTAL 
                                             
                                                                                 ESTUARI 
MEDI                                                                   Pigmentació 
DOLÇACUICOLA            Anguiló 
                                                                       Migració riu amunt i creixement 
Migració 
Riu a baix                           Anguila  
                                           Groga 
 
  Metamorfosis                             Fase sedentària 
 
Anguila platejada 
 
Maduració i diferenciació 
            Sexual 
 
 

Figura 5. Cicle biològic de A. anguilla.  

 
Un cop a les aigües salobres o dolces, els anguilons de color groc a verdós o bru, 

inicien una intensa activitat alimentaria, de preses animals molt diverses seguint un 

comportament oportunista : crustacis, copèpodes, amfípodes i decàpodes; larves 
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d’insectes, gasteròpodes i petits peixos.  El creixement es molt ràpid durant un bon 

temps (de maig a octubre), però els freds de la tardor i de l’hivern es tradueixen, quan 

la temperatura de l’aigua és inferior a 10-12ºC, en una aturada de l’activitat tròfica i en 

la consegüent interrupció del creixement, com demostra la talla i l’estructura dels 

otòlits: en efecte, les estries d’interrupció del creixement mostren llargues detencions 

estacionals del desenvolupament de l’animal.  

 

1.2 Estat actual de les poblacions d’anguila 
 
En 1980, el Comitè Europeu per la Conservació de la Naturalesa i els Recursos 

Naturals del Consell Europeu va classificar a l’anguila com “vulnerable” i d’acord amb 

els criteris del Llibre Vermell de la IUCN i el EIFAC/ICES, ha estat catalogada com 

“fora dels límits de seguretat biològica”. Mentre que l’anguila japonesa es considerada 

com “críticament amenaçada“. Val la pena ressaltar que les anguiles no han rebut 

protecció de les lleis internacionals. Nombrosos estudis científics suggereixen que 

l’anguila europea ve patint un ràpid declivi en abundància a través del seu rang 
de distribució i en especial en les poblacions de la regió Mediterrània, sobretot 

en els últims deu anys. La captura anual de l’anguila europea ha disminuït prop del 

40%, des de fa més d’una dècada, lo qual es preocupant des de el punt de vista de 

l’espècie dintre de diversos sistemes aquàtics. Per altre banda, representa un recurs 

pesquer d’elevada importància per a més de 25.000 persones (a Àsia rural i Europa) 

segons les dades de la FAO (1999; http://www.fao.org). 

 

Varis autors han suggerit un ampli número de causes que permetrien explicar aquets 

declivis en el reclutament i abundància a nivell mundial de l’anguila en aquets últims 

anys:  

 

 Mortalitat natural de les anguiles durant els seus primers estadis de 

desenvolupament (leptocèfales, angula, anguiló, anguila) al llarg de les seves 

migracions; 

 Sobreexplotació dels seus diversos estadis de desenvolupament: angula, 

anguiló, anguila; 

 Contaminació dels ambients aquàtics i el seu efecte sobre supervivència i 

reproducció, fet que es troba correlacionat amb el període de l’any en el que 
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s’observa una màxima concentració de compostos organoclorats; 

 Barreres físiques: construcció de preses, embasaments i dics, que impedeixen 

la migració natural dels individus; 

 Canvis mediambientals i de dinàmica al oceànica: possibilitat de que s’estigui 

produint un desplaçament del transport de larves per les corrents cap àrees del 

nord; 

 Canvis en el règim hidrològic dels rius on habiten: inhibició de la migració de 

les angules si el rang de variació tèrmica excedeix de 3 a 4ºC; 

 Mortalitat d’individus reproductors abans de la posta, associada a malalties 

infeccioses: bactèries i paràsits; 

 Mortalitat larval per falta d’aliments durant la migració oceànica; 

 Reducció de la zona de posta pel comerç irregular de Sargazo (Sargassum 

sp.)  a la zona de posta. 

 

Un dels factors més significatius en aquest descens es deu potser a la disminució del 

stock que es reprodueix a l’oceà; un altre factor important a tenir en compte és la 

pesca d’exemplars juvenils en forma d’angula quant aquests es disposen a entrar 

en ambients de reduïda salinitat, tals com cursos fluvials, sèquies, zones estuàriques, 

entre altres. Aquest fet ha suposat un augment de les exportacions d’angules 

europees cap al mercat asiàtic, degut principalment a la disminució dels recursos 

pesquers de la A. japonica , que pretenen suplir aquest producte amb la importació de 

entre el 65 i 75% d’anguila europea. Aquest últim fet, unit al creixement de la 

producció aqüícola d’anguiles (de 1988 a 2000 es va passar d’una producció de 

98.000 Tn a 217.000 Tn, de les quals s’obtingueren 95% en les granges asiàtiques. 

 

No obstant, un dels problemes més greus per determinar les causes de la disminució 

de les poblacions d’anguila és el desconeixement sobre nombrosos aspectes del seu 

cicle biològic, els quals estan relacionats amb l’edat, creixement, mortalitat específica, 

depenent de l’estat de desenvolupament de l’animal i de la densitat. 

 

 

 

 



Informe d’Activitats IRTA – Sant Carles de la Ràpita, Projecte R+D Cultiu d’Anguila 

 7 

1.3 Anguil·licultura 
 
L’actual producció mundial d’anguila es calcula prop de 233.074 tones, amb un valor 

estimat de 1.108.035x103 US$ consistent principalment en l’anguila japonesa (85.1%) 

i europea (3.5%), sent femelles el 90% d’anguiles comercialitzades en el món (FAO, 

1999). No obstant, tot el cultiu d’anguila depèn de les angules capturades en el medi 

natural durant la seva migració. Veient la relativa desconeixença sobre la possibilitat 

d’obtenir recursos en el medi natural per a la explotació, així com de les fluctuacions 

en la pesca d’alevins de les anguiles més cultivades de manera comú, la demanda 

mundial d’angules s’ha incrementat. 

 

Àsia és el continent on es realitza la major producció d’anguila (A. japonica) (amb més 

d’un 90% de la producció total i amb més de 130.000 tones l’any, i un consum 

d’anguila superior a 100.000 tones l’any) i en menor quantitat el continent europeu, A. 

anguila (10.000 tones l’any i consum aproximat de 25.000 tones l’any). Taiwan té una 

producció d’angules que fluctua entre 30 i 150 milions, però les seves necessitats 

anuals superen les 250 milions d’angules, sense que es prevegi un augment de 

captures locals degut a que el nivell d’explotació d’anguila està entre el 45-75% de la 

població natural. Com a conseqüència les necessitats de llavor s’han de reemplaçar 

amb la importació des de països com Xina i Corea. No obstant, degut al ràpid 

desenvolupament de la indústria de cultiu d’anguila a Xina i al control que exerceixen 

sobre les exportacions d’angula, la perspectiva d’augment de la producció d’anguila a 

Taiwan és poc optimista. 

 

Aproximadament el 70% de la producció asiàtica és per al mercat de Kabayaki, plat 

nacional de Japó, que consisteix en una cocció al vapor de l’anguila, rostida a la 

graella, condimentada amb especies i servida en brotxetes amb una salsa 

especialment preparada, i consumida essencialment en els mesos de juliol i agost. 

Las anguiles de Kabayaki es crien fins aproximadament 150-250g de pes (promig 

200g) i es venen vives, encara que en alguna ocasió es venen congelades. Las 

angules es comercialitzen com “heads/pieces” concentrant aproximadament 5.000-

8.000 individus per Kg de cultiu. Els preus del mercat per a aquests tenen una escala 

des de US$ 750-10.000/Kg .  
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Xina també s’ha vist pressionada a optimitzar les seves instal·lacions de cultiu i a 

diversificar la seva producció. Per aquests motiu el continent asiàtic en general s’ha 

vist obligat a substituir el mercat amb anguiles procedents del continent europeu, 

mostrant que la seva producció depèn de la producció d’angules procedents d’Europa 

i Japó. D’aquí la importància que té la producció de l’anguila a Europa. Per altra 

banda, el increment en la producció d’anguila europea es deu als esforços realitzats 

en països com Holanda i Dinamarca, que han introduït tècniques de producció 

intensiva, incloent l’ús de sistemes de recirculació, sent Itàlia el major productor 

d’anguila, i Alemanya i Països Baixos els mercats més grans en el continent europeu. 

 

A l’actualitat hi ha dos tipus de mercats a Europa, un amb individus de 150 grams de 

pes mitjà i un altre per anguiles que el seu promig de pes són els 300 grams. Els 

preus de l’anguila depenen del mida del peix (s’obtenen els millors preus per als 

pesos majors: >350g). El 65 % de la producció de l’anguila sencera prové de 

l’aqüicultura on els seus peixos són més valorats per fumar, que els peixos procedents 

del medi natural degut a la seva pell més fina i a un major volum de greix. Un altre 

mercat és el de la venta d’angula per engreix, donat que existeix una forta demanda 

de juvenils d’aquesta espècie pel seu cultiu. 

 

La importància de la gestió d’aquesta espècie no és només pel seu interès des del 

punt de vista de la conservació i manteniment de la biodiversitat i riquesa 

específica dels ecosistemes on habita. També hi ha molts arguments 
socioeconòmics que reclamen una actuació ràpida de l’administració per tal de 

protegir un sector pesquer que mou una gran quantitat d’euros a l’any. En resum, 

l’efecte combinat entre la diversificació en el cultiu d’anguiles i la intensificació dels 

sistemes de cultiu en l’àmbit global ha augmentat substancialment la producció i el 

valor de la indústria de la anguil·licultura durant la última dècada. Això, tot i el descens 

en les poblacions d’anguiles asiàtiques i els efectes de la degradació mediambiental, 

com ja s’ha mencionat anteriorment. Degut a que no és possible la reproducció en 

captivitat de l’anguila, l’anguil·licultura depèn totalment de les reserves naturals 
d’angules que emigren cap les zones litorals, existint una forta demanda dels mercats 

asiàtics de l’espècie europea al no poder absorbir la demanda interior amb les 

captures de l’espècie autòctona, fet que ha suposat que l’angula europea sigui una 

segona font d’animals pel seu posterior engreix en països com la Xina o el Japó. En 

particular i en relació al nostre país, hi ha diferents punts de captura de l’angula al llarg 

del litoral espanyol dintre els quals destaca a l’àrea mediterrània el delta de l’Ebre i 
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d’altres, sent el 80-90% de l’angula que es captura destinada a l’engreix a Xina i Japó. 

Aquesta forta demanda, repercuteix en elevats preus (600-700 euros/kg segons any), 

provocant un augment de l’esforç pesquer i incrementant la pressió sobre els estocs 

naturals d’aquesta espècie, fet que agreuja encara més el seu estat de conservació. 

 

Per tal de contrarestar el fort impacte que té l’explotació d’aquest recurs, la legislació a 

través de les Ordres que regulen la pesca de l’angula, tant al Delta del l’Ebre (Ordre 

de 30 de juliol de 1999; DOGC núm. 2953 de 16.08.1999) com a les comarques de 

Girona (l'Ordre de 16 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2442 de 28.7.1997), estableix que 

les entitats autoritzades per la pesca de l’angula facin una reserva del 5% dels 
exemplars capturats per a la seva repoblació. Normalment i fins el present 

projecte, aquesta biomassa era alliberada en forma d’angula / anguló, doncs els 

pescadors no en feien cap prengreix, sinó que només la mantenien fins arribar a la 

quantitat establerta (600 gr per pescador a Girona; excepcionalment 1 kg al 2005 

degut a la participació de les entitats citades en el present projecte IFOP). 

 

L’alliberació d’exemplars de petita talla, com les angules, si bé compleix amb la 

normativa establerta no garanteix cap èxit a nivell repoblacional, doncs les angules un 

cop alliberades als cursos d’aigua naturals poden patir una elevada mortalitat derivada 

d’una forta depredació per part de depredadors naturals, o una mala adaptació a les 

noves condicions ambientals, situació derivada d’una mala manipulació i manteniment 

en captivitat per part dels pescadors prèviament a ser alliberades. Per aquests motius, 

entre d’altres, es va dissenyar a partir del DAR de Girona un programa de prengreix 
d’angula (núm. expedient IFOP 443RCAT0256 443-2005-081; Activitat portada a 

terme per BASE VIVA i resultats inclosos en l’informe presentat per l’empresa al DAR) 

per tal de que el seu alliberament oferís major garanties en relació a la vulnerabilitat i 

estat de condició dels exemplars alliberats, i augmentar l’èxit de les tasques de 
repoblament (seguiment dut a terme per l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la 

Universitat de Girona; resultats presentats en el corresponent informe d’activitat). 

 

Aquestes tasques varen anar acompanyades d’un estudi pilot de la potencialitat de 

l’ús les infraestructures hidràuliques de regadiu de la demarcació de Lleida pel 

desenvolupament de l’aqüicultura continental (Activitat duta a terme per Gei-2A) i un 

assaig pilot a reduïda escala d’engreix d’anguila en basses de regulació de reg a 

Torres del Segre (Comunitat de Regants “Carrassumada”) (present memòria). 
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2. OBJECTIUS 

 
A partir de la Introducció i antecedents anteriorment assenyalats, els objectius i 

tasques associades de l’IRTA – Centre de Sant Carles de la Ràpita relacionats amb el 

Projecte de R+ D de Cultiu d’Anguila (núm. Expedient IFOP 443RCAT0256 443-2005-

081) han estat els següents: 

 

- Avaluar l’efecte de la captura, estabulació i dejú prolongat sobre la supervivència i 

fisiologia digestiva de l’angula (Activitat 1). 

 

- Avaluar el possible engreix d’anguiles aprofitant la infraestructura existent destinada 

al reg (basses de regulació) a la demarcació de Lleida (Activitat 2). 

 

 

 

3. ACTUACIONS 
 
3.1 ACTUACIÓ 1: Estudi del efecte del dejú prolongat sobre la supervivència i 
fisiologia digestiva de l’angula 
 

En l’actualitat el cultiu de la anguila depèn de les captures de angules procedents de 

poblacions silvestres, ja que no s'ha pogut tancar satisfactòriament el cicle biològic 

d’aquesta espècie en captivitat, impossibilitant-ne un proveïment regular d’exemplars 

per al seu engreixi. Durant el procés de captura i adaptació a condicions de captivitat, 

les angules poden veure’s exposades a períodes de privació d’aliment de durada 

variable; dejuni que es deu bàsicament a les tècniques de captura, manipulació, 

estabulació i transport dels animals, així com també a l’estrès derivat dels citats 

processos que fa que els animals deixin d’alimentar-se. 

 

Les angules presenten una ràpida resposta fisiològica al dejuni, sent capaços de 

suportar llargs períodes d’inanició. Si bé es coneixen els canvis morfològics associats 

al dejuni en aquesta espècie, es desconeix l’efecte del dejuni sobre la seva fisiologia 

digestiva i la capacitat de digestió dels animals una vegada són tornats a alimentar de 

nou.  
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A partir de 1000 exemplars d’angula procedents de BASE VIVA (pes mitjà 150 mg, 

generació 2006) es va procedir a avaluar l’efecte del dejú prolongat sobre la 

supervivència i fisiologia digestiva de les angules, per tal d’estudiar si un llarg període 

de dejú podria afectar la capacitat d’alimentar-se dels animals capturats i quin efecte 

podria tenir aquest fet sobre les tasques de captura, estabulació i prengreix 

contemplades en l’actual projecte.  

  

Mil angules (150 ± 60 mg) procedents de la pesca artesanal d’aquesta espècie en la 

desembocadura dels rius Ter y Muga (Girona) van ser transportades i estabulades en 

quatre tancs de 100 L en las instal·lacions del IRTA a Sant Carles de la Ràpita. 

Després de la seva aclimatació a agua dolça, els peixos van ser dividits en dos grups 

experimentals (2 rèpliques por condició), un primer grup va ser alimentat a sacietat 

amb ous de peix i l’altre es va mantenir en dejú durant un temps de 40 dies. 

Posteriroment a a quest període de dejú forçat, les peixos d’aquest segon grup varen 

tornar a ser realimentats a sacietat amb el mateix aliment que el primer grup. 

Regularment els tancs eren inspeccionats i les animals morts o restes de menjar 

eliminats. Les condicions experimentals varen ser: 17.5 ± 0.5 ºC, 10.2 ± 1.2 ppm O2; 

12 L: 12O.  

 

Posteriorment a l’inici de l’estudi, les angules van ser mostrejades per quadruplicat (n 

= 4-6 animals per rèplica) als 0, 5, 10, 15, 20, 30 , 40, 45, 55 y 77 dies per tal d’avaluar 

els canvis en la capacitat digestiva de les angules dejunades durant 40 dies i després 

realimentades. Pel seu estudi, els animals van ser sacrificats amb una sobredosis 

d’anestèsic MS222,  i la secció anterior (regió gàstrica – pancreàtica) i posterior 

(intestí) del tub digestiu diseccionades i congelades a -80ºC fins el seu posterior 

anàlisis. La tripsina i amilasa van ser quantificades en la regió pancreàtica, mentre que 

la fosfatasa alcalina i aminopeptidasa N van ser quantificades en les microvellositats 

prèviament purificades dels enteròcits. Els enzims van ser quantificats per 

espectrofotometria fent servir substrats específics per cadascun dels enzims. 

 

Els resultats del present estudi que va durar 77 dies mostraren que un dejú prolongat 

de 40 dies va resultar en una pèrdua de pes en els animals no alimentats en 

comparació amb els que si que es varen alimentar (ANOVA; p < 0.05), si bé la longitud 

no es va veure afectada. Quan l’aliment fou presentat de nou després del període 

forçat de dejú, aquest va ser ràpidament ingerit, no  observant-se cap signe de rebuig 

o indigestió de l’aliment que pugués indicar que els animals havien arribat a un estat 
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d’inanició irreversible. (Fig. 6). La supervivència del grup en dejú va ser del 93.9%, 

mentre que no es van observar baixes en el grup control. 

 
Figura 6. Evolució del pes corporal i longitud en angules alimentades ad libitum durant 70 dies 
(■), mantingudes en dejú durant 40 dies (○) y realimentades després de l’esmentat període de 
dejú (●). La línea discontinua senyala el inicio de la realimentació. 
 
 
 

Els resultats referents a l’activitat específica dels dos enzims pancreàtics estudiats es 

mostren en la Fig. 7. L’activitat específica de la tripsina en el grup alimentat va 

disminuir al llarg de l’experiment (ANOVA, p < 0.05), descens que no es deu a una 

disminució de l’activitat de l’enzim, sinó a un increment del percentatge de proteïna en 

el teixit. En el cas dels exemplars mantiguts en dejú, es va observar un descens de la 

tripsina després 10 dies d’inanició, activitat que va continuar disminuint fins valors 

mínims a los 40 dies (ANOVA, p < 0.05). Si bé s’observa una recuperació de la 

activitat específica en les angules realimentades entre los dies 40 y 70, la gran 

variabilitat entre l’estat nutricional dels exemplars va resultar en que no es trobessin 

diferències significatives entre animals en dejú durant 40 dies i els realimentats 

(ANOVA, p < 0.05). A la seva vegada, l’activitat total de la tripsina en animals 

alimentades no va patir canvis significatius al llarg del període experimental (ANOVA, p 

> 0.05), mentre que en els peixos mantinguts en dejú l’activitat va disminuir 

progressivament a mesura que va augmentar el temps d’exposició al dejú, observant-

se una lleugera recuperació de l’activitat de l’esmentat enzim després de la 

realimentació dels animals (ANOVA, p < 0.05), observant-se valors similars als del 

grup alimentat (t-Student, p > 0.05). 
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Figura 7. Activitat total (U/ind) i específica (U/mg proteïna) de la tripsina (a) y amilasa (b) en 
angules alimentades (Δ), mantingudes en dejú durant 40 dies (○) y realimentades (●). La línea 
discontinua senyala l’inicio de la realimentació. 
 

L’activitat total de amilasa va incrementar durant els deu primers dies en el grup 

control (ANOVA, p < 0.05), mantenint-se constant fins al final de l’estudi (ANOVA, p > 

0.05). No es van observar diferències significatives en relació als nivells d’amilasa 

pancreàtica en els animals mantinguts en dejú (ANOVA, p < 0.05) durant els quaranta 

dies de dejú, si bé aquests valors sempre foren menors que en el grup control (t-

Student, p < 0.05). Una vegada les angules van ser realimentades, l’activitat total de l’ 

amilasa va augmentar significativament (ANOVA, p < 0.05), arribant a assolir valors 

similars als del grup alimentat entre els cinc i deu dies després de la seva 

realimentació (t-Student, p > 0.05).  

 

L’activitat total i específica dels enzims intestinals es mantenir constant al llarg del 

període d’estudi en el grup control (ANOVA, p > 0.05; Fig. 8), mentre que en el grup 

mantingut en dejú varen disminuir significativament (ANOVA, p < 0.05; Fig. 4). Una 

vegada les angules van ser realimentades, les activitats de la fosfatasa alcalina (Fig. 4) 

y aminopeptidasa N (dades d’aquet segon enzim no presentats) van ser similars, 

mostrant-se una ràpida recuperació dels mecanismes de digestió intracel·lular 
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(microvellositats intestinals), y de transport i absorció de nutrients, observánt-se valors 

similars als del grup control després de deu dies de realimentació (t-Student, p > 0.05).  

 

 
 
Figura 8. Activitat total (U/ind) y específica (U/mg proteïna) de la fosfatasa alcalina en angules 
alimentades (Δ), mantingudes en dejú durant 40 dies (○) y realimentades (●). La línea 
discontinua senyala l’inicio de la realimentació. 
 
 
Conclusions 
 

Si bé en estudis previs s’ha vist que les angules exposades a períodes de dejú 

sofreixen importants canvis en l’organització del seu sistema digestiu (p.ex. reducció 

dels plecs de la mucosa intestinal, necrosis pancreàtica i intestinal) que podrien afectar 

de forma directa a la seva funcionalitat, i a l’estat nutricional del peix i al seu posterior 

viabilitat per el procés d’engreix o alliberament amb fins conservacionals, els  resultats 

del present treball mostren que les angules són capaces de suportar llargs períodes de 

dejú (40 dies com a mínim) sense que la seva funció digestiva es vegi afectada de 

forma irreversible, sent capaces de recuperar els nivells d’activitat enzimàtica normals 

després de 10 dies de ser realimentades. La ràpida recuperació de l’activitat digestiva 

dels animals mantinguts en dejú es va veure correlacionada amb una ràpida 

recuperació en pes dels animals. 

 
 
Difusió dels resultats: 
 

Aquest estudi va donar com a resultat l’elaboració del treball de fi de carrera titulat 

“Efectos del ayuno prolongado sobre la capacidad digestiva de la angula (Anguilla 

anguilla)”, treball presentat per C.H. Gutiérrez, estudiant de 4rt curs de la llicenciatura 

de Ciències del Mar (IUSC-UB, Barcelona).  
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Paral·lelament, els resultats van ser presentats en forma de pòster al XI Congreso 

Nacional de Acuicultura celebrat a Vigo entre el 24-27 de setembre del 2007 (s’ajdunta 

còpia del pòster en la present memòria d’activitats), generant-se la següent publicació 

en el llibre d’actes del congrés:  

 

AUTOR: GISBERT E. (2007).  
TITOL: Efecto del ayuno sobre la capacidad digestiva de la angula (Anguilla anguilla). 

REF. REVISTA/LLIBRE: Libro de Actas del XI Congreso Nacional de Acuicultura, 

Tomo II, A. Cerviño, A. Guerra, C. Pérez, eds. pp. 1149-1152. 
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Pòster presentat al XI Congreso Nacional de Acuicultura celebrat a Vigo entre el 24-27 

de setembre del 2007. 
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3.2 ACTUACIÓ 2: Engreix experimental d’anguila en basses de regulació de reg 

 

Si bé l’aqüicultura marina ha sofert un notable desenvolupament i creixement al nostre 

país, aquesta activitat en aigües continentals encara dista molt d’assolir un ple i 

competitiu desenvolupament. En aquest sentit, si bé Catalunya presenta una important 

xarxa hidrogràfica en la que aquestes activitats podrien portar-se a terme, diverses 

poden ser les causes que han limitat el seu desenvolupament, com per exemple la 

dificultat d’un abastiment regular i alhora econòmic d’aigua dolça o els elevats costos 

de construcció de plantes de cultiu a terra ferma.  

 

Malgrat això, determinades zones catalanes, i en particular la zona de Lleida, 

presenten una important massa d’aigua dolça potencialment susceptible a ser 

emprada per a fins aqüícoles. En aquest sentit, existeix un elevat nombre de basses 

de regulació de reg distribuïdes al llarg d’importants infraestructures hidràuliques com 

el Canal Segarra-Garrigues, el Canal d’Urgell o el Canal d'Algerri-Balaguer, les quals 

han tingut fins a l’actualitat un ús centrat en abastir d’aigua de rec, però que també 

podrien ser emprades per a altres fins.  

 

En particular, s’ha detectat recentment en determinades comunitats de regants 

l’interès i neguit per buscar altres vies d’ingressos que els hi permetin disminuir el cost 

econòmic (consum elèctric) que els hi representa el bombeig de l’aigua a les basses 

de reg, i en aquest sentit, l’aprofitament de les basses de reg per l’aqüicultura 

continental podria representar una alternativa factible i econòmicament viable que 

permeti a les comunitats de regants reduir els costos elèctrics del bombeig de l’aigua 

de rec. Paral·lelament, aquest tipus d’activitat permetria també desenvolupar 

l’aqüicultura continental en el nostre país i diversificar el sector. Per tot això, seria 

interessant realitzar un estudi tècnic sobre la viabilitat del desenvolupament de 

l’aqüicultura continental en les basses de reg, estudi que podria tindre com a objectius 

principals l’avaluació de la idoneïtat de diferents espècies a ser cultivades en aquest 

tipus d’aigües, la infraestructura necessària de cultiu per a dur aquesta activitat en 

basses de reg, i viabilitat econòmica de la iniciativa (Gei-2A). 

 

A més de la realització de l’esmentat informe tècnic, és important realitzar una primera 

aproximació al tema amb una experiència pilot d’engreix d’anguila, espècie objecte 

d’estudi en el present projecte, amb la fi d’avaluar l’ús potencial de les basses de 

regulació del reg de la província de Lleida amb fins aqüícoles. En aquest sentit, ens 

varem posar en contacte a través del DAR i REGSEGA amb diferents comunitats de 
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regants per tal d’arribar a un acord de col·laboració que permetés portar a terme 

l’experiència d’engreix d’anguila citada amb anterioritat.  

 

En aquest sentit, finalment es va arribar a un acord amb la Comunitat de Regants 

“Carrassumada” (Torres del Segre, Segrià). La citada Comunitat forma part Canal 

Segarra Garrigues Marge Esquerra (Figura 9, sector 12) i es troba constituïda per 262 

regants, amb una superfície de reg de 1.495 ha i un sistema de reg pressuritzat 

destinat a la producció de fruita dolça. El interès en el projecte i la bona disponibilitat 

per part de la Comunitat de Regants van ser aspectes que també es van tenir presents 

alhora de la seva selecció per realitzar la prova pilot d’engreix. 

 

Caracterítiques generals: L’aigua amb la que s’alimenta el reg de la Comunitat de 

Regants “Carrassumada” s’obté del riu Segre, a on una estació de bombeig 

s’encarrega de bombejar l’aigua cap a la bassa de regulació. Per fer-ho, el reg utilitza 

quatre bombes verticals de 500 kW de potència, a més d'una bomba de reserva de les 

mateixes característiques i una altra d'emplenat de canonada de 90 kW. L'aigua 

recorre un camí de 5,5 km, salvant un desnivell de 100 metres i utilitzant un tub de 1,2 

metres de diàmetre. La bassa de regulació es troba situada al costat de l'Ermita de la 

Verge de Carrassumada i té una capacitat d'uns 300 milions de litres (337.000 m3) 

d'aigua. L'aigua abans de ser distribuïda a les parcel·les de reg és filtrada (filtre de 

cadenes) i conduïda a l’estació de bombeig (Figura 10, 11).  

Es van realitzar dues visites prèvies a la Comunitat de Regants per tal de conèixer la 

ubicació, característiques i gestió de la bassa de regulació de reg de l’esmentada 

comunitat.  A partir de la informació recollida en ambdues visites es va decidir ubicar 

les dues gàbies circulars destinades a l’engreix de l’anguila en l’extrem més oriental de 

la bassa de regulació amb l’objectiu de minimitzar l’efecte del tractament de l’aigua 

d’entrada a la bassa amb sulfat de coure (Figures 12-13). En aquest sentit, l’aigua en 

la seva entrada a la bassa és tractada regularment amb sulfat de coure (concentració 

a la sortida de 2 ppm) amb el fi de controlar la proliferació de macròfits en la columna 

d’aigua i les vores  de la bassa de regulació. 
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Figura 9. Dotació de reg del Canal Segarra-Garrigues i els seus corresponents sectors de reg. 
El sector 12 és on es troba la Comunitat de Regants “Carrassumada”, lloc on es va realitzar el 
present estudi. Font: http://www.regadius.cat/ 
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Figura 10. Imatge aèria de la zona on es va realitzar l’engreix experimental d’anguiles en 
basses de regulació de reg. (a) Torres del Segre, en cercle vermell es troba indicada la bassa 
de regulació on es va realitzar el cultiu. (b) Detall de la bassa de regulació. En groc es troba 
indicat el polígon destinat a ubicar les gàbies circulars d’engreix. La fletxa blava indica el lloc i 
direcció d’entrada d’aigua a la bassa. Font imatge: http://earth.google.com 
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Figura 12. Plànol de la bassa de regulació de reg de la Comunitat de Regants “Carrasumada” i 
ubicació de les dues gàbies d’engreix d’anguila (en blanc), així com també el seu sistema 
d’ancoratge a les vores de la bassa (en groc i traç discontinu). La fletxa blava indica el lloc i 
direcció d’entrada de l’aigua pel emplenament de la bassa. Escala: 1:20.
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Figura 13. Algunes imatges de la bassa de regulació de reg de la Comunitat de Regants 
Carrassumada. En la imatge superior esquerra es pot observar l’entrada del aigua (fletxa) a la 
bassa. Foto inferior: detall de l’absència de creixement de macròfits a les vores de la bassa, 
posant en evidència el bon funcionament de l’ús del sulfat de coure per controlar la seva 
proliferació. 
 

 

Montatge i instal·lació de les estructures d’engreix: 

Dues gàbies de PVC circulars de 3 metres de diàmetre i els seus dos jocs 

corresponents de xarxes (10 mm d’ull de malla), van ser transportades de les 

instal·lacions del Centre d’Aqüicultura de l’IRTA (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona) 

a Torres del Segre (Lleida), on posteriorment van ser instal·lades amb una antel·lació 

de 15 dies a l’inici de l’experiència d’engreix, amb la fi de validar el seu funcionament i 

correcte ancoratge a les vores de la bassa de regulació. 

 

El procés de muntatge i ancoratge de les dues gàbies per engreix d’anguila a la bassa 

de regulació de reg de la Comunitat de Regants “Carrassumada” és el que es 

resumeix a continuació i es troba representat per les Figures 14-16. 
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Inicialment es va pensar en fondejar cadascuna de les gàbies amb un mort 

independent de 50 kg. Tenint en compte la naturalesa argilosa del fons de la bassa de 

regulació i amb el fi de no alterar la seva integritat amb el posicionament i possible 

moviment dels esmentats morts de formigó (evitar futures filtracions d’aigua derivades 

de l’assaig), es va optar per ancorar les gàbies als marges de la bassa. Aquesta 

decisió també va ser presa tenint en compte la força del vent de la zona i el poc onatge 

que hi podríem trobar. Així, inicialment ambdues gàbies varen ser unides per un cap 

de 15 mm de diàmetre amb una separació entre elles de 4 metres (Fig. 14). 

Posteriorment, l’extrem de cada gàbia seria ancorat a la vora amb el seu corresponent 

cap d’ancoratge. 

 

Un cop realitzades les esmentades tasques, les gàbies van ser transportades a l’aigua 

on es va procedir a instal·lar-hi les seves corresponents xarxes (una de contenció dels 

peixos de 10 mm d’ull de malla, i l’altre superior per evitar la depredació d’aquests per 

part de les aus de la zona) (Fig. 15). Un cop a l’aigua i instal·lades les xarxes, es van 

situar sis plomades d’un kg aproximadament a cadascuna d’elles per tal de donar 

forma a la xarxa dintre la columna d’aigua i evitar possibles deformacions per la 

corrent. Un cop finalitzada la seva instal·lació, les xarxes van ser revisades visualment 

per un submarinista professional amb escafandra autònoma. A títol preventiu, es van 

situar dues boies de 40 cm de diàmetre al caps d’ancoratge de les gàbies per tal de 

dotar al sistema d’ancoratge d’una certa flexibilitat (efecte molla) en cas de possible 

onatge i moviment vertical de les gàbies (Figura 16).  
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Fig. 14. Procés de muntatge i instal·lació del sistema de gàbies per l’engreix de l’anguila a la 
bassa de regulació de reg de la Comunitat de Regants “Carrassumada”. 
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Fig. 15. Procés de muntatge i instal·lació de sistema de gàbies per l’engreix de l’anguila a la 
bassa de regulació de reg de la Comunitat de Regants “Carrassumada”. 
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Fig. 16. Ancoratge i revisió de les xarxes un cop finalitzat el muntatge de les gàbies per engreix 
d’anguila a la bassa de regulació de reg de la Comunitat de Regants “Carrassumada”. 
 
 

 

Un cop ancorades i comprabat el seu correcte funcionament, es va procedir a 

transportar el lot d’anguiles destinades a l’experiència d’engreix. Aquests animals són 

fruit del prengreix realitzat a les instal·lacions de l’empresa BASE VIVA a Sant Pere 

Pescador (lot generació 2005). En aquest sentit, l’empresa BASE VIVA va transportar 

a finals de juliol del 2006 un total de 7.000 exemplars amb un pes mitjà de 11 grams 

per individu. Aquests peixos varen ser mantinguts a les instal·lacions de l’IRTA – 

Centre de Sant Carles de la Ràpita durant un any, temps durant el qual es van realitzar 
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tots els tràmits i obtenció de permisos per dur a terme la present experiència. Durant 

aquest temps, els peixos varen estar estabulats a l’exterior en un tanc rectangular de 

fibra de vidre de 14 m3 i en circuit obert amb aigua d’ullal (temperatura mitjana anual 

de 18ºC) (Fig. 17). L’alimentació es va basar en un piso compost Skretting Excel 3P, 

D2-D4 subministrat al 2% de la biomassa estabulada (tres vegades per setmana). 

Composició aproximada: 44% proteïnes, 22% greixos, 7.6% cendres i 1.7% cel·lulosa. 

El canvi de tamany de partícula de D2 a D4 es va realitzar progressivament a mesura 

que la mida dels animals anava incrementat. La mortalitat durant aquest període no va 

superar el 10% del total dels animals. 

 

 
 
Figura 17. Vista exterior de les instal·lacions del IRTA – Sant Carles de la Ràpita on es van 
mantenir les anguiles de la generació 2005 fins el seu posterior ús en l’experiència d’engreix de 
Torres del Segre. 
 
 
Per tal de preparar l’experiència d’engreix a Torres del Segre, a mitjans de juliol del 

2007 es va procedir a fer un contatge i mesura en pes de tots animals estabulats a 

l’IRTA. El pes mitjà per exemplar d’anguila va ser de 65 grs, havent-se produït un 

increment de 54 grs des de la seva arribada un any abans. L’objectiu d’aquesta 

estabulació no era productiu, sinó que només es tractava de mantenir en bon estat als 

animals procedents de BASE VIVA i sense estimular massa el seu creixement, doncs 

un increment en pes massa elevat durant aquest període i un pes inicial massa alt a 
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l’hora de començar l’experiència d’engreix a Torres del Segre hauria dificultat en gran 

mesura que es pogués dur a terme l’estudi. 

 

El transport dels animals es va realitzar en dos dies consecutius (25-26 de juliol) en un 

vehicle de l’IRTA adaptat per aquest fi (tanc de 500 litres amb entrada d’oxígen i aigua 

a 18ºC). En cada viatge es van transportar 75 kg de biomassa (densitat de transport: 

1500 kg/m3), el viatge va durar 2.5 hores i a l’arribada la qualitat de l’aigua va ser la 

següent: 20.8-21.7ºC de temperatura, 6.9-7.1 de pH, i 4.7-5.2 ppm d’oxigen dissolt. En 

cap dels dos viatges es va observar cap pèrdua derivada del transport. A l’arribada a 

Torres del Segre, la qualitat de l’aigua dels tancs de transport va ser analitzada i els 

peixos van ser ràpidament transferits en cubells i transportats en sec a cadascuna de 

les gàbies (Figura 18). El transport a les gàbies es va realitzar mitjançant un bot que es 

va comprar expressament pel present estudi i que també es va utilitzar per dur a terme 

les tasques d’alimentació regular de les anguiles. 

 

En la següent taula es troben resumides les variables zootècniques per cadascuna de 

les gàbies emprades per l’engreix de l’anguila en basses de regulació de reg de la 

Comunitat de Regants “Carrassumada”. 

 

 Gàbia 1 Gàbia 2 

Nombre inicial d’exemplars 1200 2448 

Pes mitjà (gr) 63.5 63.9 

Biomassa inicial (kg) 76.2 156.6 

Densitat de cultiu (kg/m3) 3.6 7.4 

Tipus d’aliment Excel D4 Excel D4 

Ració alimentària (% pes) 2.5 - 3 2.5 - 3 

 

Data inici experiència: 27/07/2007 

Data finalització experiència: 29/10/2007    Durada en dies: 93 

 

La periodicitat en l’alimentació va ser de tres vegades setmanals, estratègia 

d’alimentació que es va consensuar amb la Comunitat de Regants “Carrassumada” per 

tal de que l’experiència d’engreix es pogués compaginar amb la seva feina regular de 

manteniment i control de la bassa de regulació de reg. La distribució de l’aliment es va 

dur a terme de forma manual i progressiva, per tal de que els animals de la gàbia 

tinguessin temps d’alimentar-se i evitar la pèrdua de pinso no ingerit. 
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Figura 18. Recull d’imatge del transport de les anguiles de l’IRTA-Sant Carles de la Ràpita a 
Torres del Segre. 
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De forma paral·lela a l’alimentació dels exemplars, el personal de la Comunitat de 

Regants també va procedir a recollir dades superficials de la qualitat de l’aigua, com la 

temperatura, oxigen i pH (Aparell: WTW pH/Oxi 340i/SET). Aquestes mesures només 

foren superficials (15 cm de profunditat) i no representen el total de la columna d’aigua. 

Paral·lelament, es varen recollir un conjunt de dades climatològiques de la zona durant 

el període que va durar l’estudi d’engreix, aquestes dades han estat proporcionades 

pel Servei Meteorològic de Catalunya (http://www.meteocat.com) i corresponen a 

l’EMA de Torres del Segre, situada al costat de la bassa de regulació de reg (Alçada: 

212 m, Latitud: 41,519º Longitud: 0,553º). Al tractar-se d’un engreix en condicions 

exteriors, aquestes dades serviran per tal d’avaluar l’efecte del clima (temperatura, 

direcció i força del vent, i precipitacions) sobre les gàbies i les característiques de la 

columna d’aigua de la bassa de regulació de reg on s’ha dut a terme l’engreix. 
 

Figura 19. Imatge de les tasques de seguiment, alimentació i monitorització de la qualitat de 
l’aigua durant la durada de l’experiència d’engreix. 
 
 

Resum de les dades climatològiques durant el període de l’estudi: 

En la Taula següent es present el recull de les dades mensuals de la temperatura 

mitjana (T), temperatura màxima i mínima (Tmàx i Tmin), intensitat mitjana i màxima del 

vent (V i Vmàx) i direcció vent dominant, dies de pluja i precipitació total. 

 
 Paràmetres 

Mes 
engreix 

T  
(ºC) 

T màx 
(ºC) 

T min 
(ºC) 

V 
(m/s) 

V màx 

(m/s) 
Dir vent 

dominant 
Dies de 

pluja 
Precipitació 

(mm) 

Agost 23.6 31,0 17,4 1.7 9.2 NW -W 5 4,7 

Setembre 20,3 27,5 14,5 1.5 8.3 NW -W 2 12,2 

Octubre 15,5 21,9 10,5 1.1 6.4 NW -W 5 25,9 
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Resum de les dades fisico-químiques de l’aigua en la bassa de regulació de reg: 

 

En la Figura z es troba representat l’evolució de la temperatura, oxigen dissolt i pH de 

l’aigua superficial (15 cm profunditat) de les gàbies.  
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Figura 20. Evolució mensual de la temperatura, oxigen dissolt i pH de l’aigua en les gàbies 
d’engreix (valor mitjà que fa referència a ambdues gàbies. 
 

 

Com es pot observar en la Figura 20, al llarg del cultiu es va produir un progressiu 

descens de la temperatura superficial de l’aigua, descens que va ser de 8.8ºC (26.1 a 

17.3 ºC) i que es troba íntimament relacionat amb el descens de les temperatures 

ambientals durant el mes de setembre i octubre. S’ha de tenir en compte que el rang 

òptim de temperatures per obtenir un màxim creixement en aquesta espècie està 

comprès entre 22 i 26ºC (Font: Intensive Rearing of Eel, FAO Technical document, 

Technics Used For Intensive Rearing And Alimentation Of Fish And Shellfish;  

http://www.fao.org/docrep/field/007/af012e/AF012E04.htm#ch4). En relació al pH, 

l’anguila prefereix aigües més aviat alcalines amb un rang de pH comprès entre 6.0 i 

9.0, si bé el rang òptim es troba entre 7.0-7.8, els valors observats en el lloc d’estudi 

(7.8-8.7, valor mitjà 8.3) són lleugerament més alcalines que els òptims per l’espècie, 

si bé en cap cas poden considerar-se com no apropiats. En relació a la resta de 
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paràmetres analitzats, tant ambientals com de l’aigua, el rang de valors observats es 

troba dintre dels òptims pel bon desenvolupament de l’espècie i funcionament de les 

gàbies d’engreix (força del vent). 
 
 

Resultats d’engreix d’anguila: 
 

Al final del període d’engreix (29 d’octubre del 2007) el personal de l’IRTA – Sant 

Carles de la Ràpita es va desplaçar al lloc d’estudi i es procedí a buidar cadascuna de 

les gàbies que es van fer servir durant l’experiència. Cadascun dels exemplars va ser 

comptat individualment i el seu pes mitjà calculat a mesura que s’anaven buidant les 

gàbies. Un cop ambdues gàbies buidades i tots els animals comptats, aquests van ser 

transportats de nou a les instal·lacions de l’IRTA on es troben fins a l’actualitat. Els 

resultats de l’experiència d’engeix realitzada a la bassa de regulació de reg de la 

Comunitat de Regants “Carrasumada” es mostren en la següent taula: 
 

 Gàbia 1 Gàbia 2 

Nombre inicial d’exemplars 1200 2448 

Pes mitjà inicial (gr) 63.5 63.9 

Biomassa inicial (kg) 76.2 156.6 

Nombre final d’exemplars 62 1869 

Pes mitjà final (gr) 84.6 95.2 

Biomassa final (kg) 6.5 198.4 

Supervivència (%) 5.8 77.2 

Increment total en pes (gr) 21.1 31.3 

Increment en pes dia -1 0.2 0.3 
 

 

Abans d’entrar a valorar els resultats, cal fer esment dels resultats obtinguts en la 

gàbia 1. com es pot observar només es van recollir un 5.8% dels animals inicialment 

introduïts, fet altament sorprenent al ser un nombre molt menor d’animals que els 

esperats. Inicialment varen pensar que s’havia produït una fuita dels animals per algun 

forat a la xarxa pel que els animals haurien pogut escapar. En canvi, un cop 

desmuntades i transportades de nou les gàbies i les seves corresponents xarxes a les 

instal·lacions de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita es va procedir a repassar la xarxa 

en qüestió i no es va observar cap forat que expliqués la fuita dels animals. En aquest 

sentit cal tenir present un segon factor, durant el primer mes d’experiència el bot rígid 
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Plastimo mod. PR300 comprat expressament per fer el seguiment de les gàbies i 

alimentació de les anguiles va ser robat de la bassa de regulació de reg. Sortosament, 

la Comunitat de Regants va poder-ne aconseguir un altre per continuar amb les 

tasques de seguiment i alimentació de les anguiles, però aquest fet, sumat a no haver 

trobat cap forat a la xarxa de la gàbia 1 fa pensar que els animals que manquen van 

ser també robats, si bé no existeix cap prova o evidència que ho posi de manifest. Per 

altra banda, pensar que aquesta gàbia va patir una mortalitat molt major i diferent que 

l’altre gàbia no és factible, doncs les dues estaven sotmeses a la mateixa qualitat 

d’aigua i es van alimentar d’idèntica forma. 

 

Per tal, finalment només podem considerar pel seu anàlisi els resultats de la gàbia 2. 

En aquest sentit, comentar que els resultats referents al creixement no van ser els 

esperats, doncs aquest va ser molt menor al considerat abans de començar 

l’experiència d’engreix. En particular, l’objectiu inicial era intentar arribar a la talla 

comercial (125-150 gr.) durant el temps que durés l’engreix, es a dir, les anguiles 

havien de doblar el seu pes en tres mesos. Aquests resultats es veuen també 

recolzats per la baixa taxa de creixement. En condicions òptimes les anguiles de la 

talla considerada en el nostre estudi i alimtenades amb un pinso compost creixerien al 

voltant del 1% del seu pes de forma diària, sent en el nostre cas aquest creixement un 

70% inferior a l’esperat. Els factors limitants que podrien afectar al seu creixement són: 

la temperatura de l’aigua, la densitat de cultiu i la seva alimentació.  

 

Un primer factor a tenir en compte i que podria explicar un baix rendiment productiu és 

la densitat de cultiu. En el present estudi, malgrat que es van escollir dues densitats de 

cultiu superiors (3.6 i 7.4 kg/m3) a les que s’empren en l’engreix semiextenssiu 

d’aquesta espècie (2-3 kg/m3), l’elevada tolerància de l’espècie a elevades densitats 

(fins a 80 kg/m3 en sistemes controlats superintensius) no fa pensar que aquesta 

variable hagi pogut afectar de forma negativa al rendiment en creixement dels animals.   

 

L’anàlisi de les dades de temperatura superficial de l’aigua a les gàbies mostra com 

aquesta va oscil·lar entre els 26.1ºC del mes d’agost i els 17.3ºC de la fi de 

l’experiència. Si bé el rang òptim per aquesta espècie està comprès entre els 22 i 

26ºC, la temperatura superficial en les gàbies d’engreix va estar dintre aquest rang 

durant les dues terceres parts del cultiu (mesos agost-setembre), sent ja inferiors als 

valors òptims per aquesta espècie durant la darrera part de l’experiència. Ara bé, cal 

considerar que la temperatura superficial de l’aigua (mesurada a 15 cm de profunditat) 

no representa en cap cas la temperatura de tota la columna d’aigua, doncs el valor 
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mesurat només representaria la part superior de la columna d’aigua que es escalfada 

per la radiació solar. Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (Red 

de Control de Calidad de Aguas Superficiales, font: http://www.chebro.es), la 

temperatura de captació de l’aigua per l’emplenament de la bassa de regulació de reg 

va estar compresa entre els 18 i 19.5ºC, per tant cal esperar que la temperatura real 

de l’aigua per les anguiles estigués dintre d’aquest rang de valors, doncs les anguiles 

tendeixen a presentar un comportament bentònic i per tant a estar situades al fons de 

la gàbia a tres metres de profunditat, lloc on l’escalfor del sol ja no tenia cap efecte 

sobre la temperatura de la massa d’aigua. Tenint en compte aquest nou escenari, és 

del tot comprensible que el creixement dels animals no fos l’esperat. 

 

Un darrer factor a considerar és l’alimentació dels animals. En aquest sentit, tant la 

ració alimentària com la composició del pinso escollit varen ser els adequats a les 

necessitats de l’espècie, si bé, la freqüència d’alimentació diària i setmanal no van ser 

les millors. En aquest sentit, és recomanable alimentar als animals de forma contínua 

al llarg del dia o sinó entre 2 i 3 vegades. En el nostre cas, aquesta distribució de 

l’aliment es va veure concentrada a una sola toma al llarg del dia, estant demostrat en 

diversos estudis que una alimentació dividida en varies tomes al llarg del dia millora 

considerablement l’aprofitament de l’aliment per part dels peixos i per tant, el seu 

conseqüent creixement. Similarment, l’alimentació de les anguiles tres vegades a la 

setmana tampoc va ser la més adequada, doncs s’obtenen sempre millors creixements 

quan els animals s’alimenten tots els dies de la setmana. Ara bé, cal tenir en compte 

que la present experiència va ser enfocada com una proba pilot i que es va poder fer 

amb la col·laboració desinteressada de la Comunitat de Regants “Carrassumada” qui a 

més de posar a la nostra disposició la seva bassa de regulació de reg, també va posar 

a disposició del projecte el seu personal tècnic pel manteniment de les gàbies i 

alimentació dels animals. Sota aquest supòsit, es va tenir que dissenyar un protocol 

d’alimentació per l’anguila basat en els programes de treball del personal tècnic de la 

Comunitat, intentant sempre que l’experiència d’engreix no afectés de forma negativa 

al programa de treball propi de la Comunitat de Regants. 

 

A parts dels factors intrínsecs relacionats amb el cultiu i ja comentats, cal fer un darrer 

incís sobre el tractament de l’aigua de la bassa de regulació de reg amb sulfat de 

coure per tal de controlar la proliferació de macròfits a la bassa. Com és ben sabut, 

aquest compost és tòxic per la major part d’organismes aquàtics. En aquest cas 

particular, la quantitat de sulfat de coure que s’afegia a la bassa de regulació era la 

necessària perquè a la sortida de la bassa la concentració no sobrepassés els 2 ppm. 
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La toxicitat del sulfat de coure depèn del pH de l’aigua, sent aquest producte altament 

tòxic en aigües àcides o de pH neutre (p.ex. DL50 = 0.2 ppm en truita; DL50 = 1 ppm en 

peix gat; DL50 = 1.5 ppm en perca sol). En el nostre cas, l’engreix es va dur a terme en 

aigües alcalines, per tant es descarta que els nivells de sulfat de coure a l’aigua 

poguessin haver afectat de forma tòxica els animals i resultar en una baixa 

supervivència (si aquest hagués estat el cas, la mortalitat en ambdues gàbies hauria 

estat semblant). Per altra banda, no es pot descartar un efecte crònic del sulfat de 

coure sobre els animals en cultiu. Si bé, aquest producte no va ser tòxic, si que hagués 

pogut afectar el seu creixement. En aquest sentit, a la fi de l’experiment es van 

analitzar el coure en cinc exemplars procedents de les gàbies d’engreix i cinc 

exemplars que s’havien mantingut a les instal·lacions de l’IRTA – Sant Carles de la 

Ràpita, amb la fi de detectar possibles patrons diferents d’acumulació d’aquest metall 

en els animals. 

 

La mida dels animals analitzats va estar compresa entre els 35.5 – 42.0 cm de llargada 

i 55.5 – 80.1 grs de pes pels animals de l’IRTA, mentre que els animals procedents de 

Torres del Segre mesuraren entre 45.1 - 51.2 cm i 75.5 – 96.4 gr. Cadascun dels 

animals va ser triturat i assecat, i en base a la matèria orgànica seca, el seu nivell de 

coure analitzat pel Laboratori Agroambiental d’Applus (Sidamon, Lleida; 

http://www.applusagroalimentario.com). En cap cas dels analitzats els nivells de coure 

en els teixits superaren els 5 ppm s.m.s, per la qual cosa podem descartar una 

acumulació tòxica del metall en l’animal que pogués afectar la seva supervivència o 

uns nivells no aptes per consum humà, en el cas de que aquests animals haguessin 

estat destinats per aquest darrer fi. Ara bé, si els resultats mostren que els nivells de 

coure a l’aigua de la bassa de regulació de reg no van ser tòxics per afectar la 

supervivència de les anguiles, no està clar que una exposició prolongada dels peixos 

(93 dies) a aquest metall, encara que a baixes concentracions hagi pogut afectar el 

bon creixement dels animals, encara que l’absència de coure en els teixits sembla 

indicar el contrari, si bé, altres estudis més acurats serien necessaris per descartar 

completament aquesta hipòtesi. 
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Conclusions 

 

Excloent els resultats d’una de les dues gàbies d’engreix per les raons ja exposades 

anteriorment, els resultats de l’experiència d’engreix no foren els esperats, ja que el 

creixement dels animals va ser molt inferior al descrit en la bibliografia. Aquestes 

diferències vindrien majoritàriament explicades per dos factors, les temperatures de la 

columna d’aigua fora dels nivells òptims per l’espècie, i una alimentació discontínua en 

el temps diari i setmanal. Si bé, no cal tampoc descartar un possible efecte subletal 

dels nivells coure en aigua, producte emprat en la bassa de regulació de reg pel 

control de la proliferació de macròfits. 

 

Els resultats d’engreix d’anguila en basses de reg obtinguts durant el bienni 2005-2007 

(IRTA) van posar en evidència que aquesta no era una espècie adequada pel seu 

cultiu en les actuals infraestructures de rec, qüestió que va venir donada principalment 

per la temperatura del aigua (nivells molt per sota dels òptims de l’espècie). En aquest 

sentit, i vist el potencial de les terres de Lleida perquè en elles s’hi desenvolupi una 

aqüicultura continental adaptada a les característiques de la zona, ens veiem en la 

necessitat d’avaluar de forma experimental el potencial ús d’altre espècies íctiques i la 

seva adaptació a les condicions de cultiu amb SRA.  
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