
 

 

 

 

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 

(FECDAS) 

COL·LABORA PER A UNA PESCA RECREATIVA SOSTENIBLE  

 

El Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural del Montgrí, les Illes 

Medes i el Baix Ter RECONEIXEN: 

 

La contribució a recolzar i promoure una pesca recreativa sostenible als 
àmbits marins de Cap de Creus i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter  
 

Port de la Selva i l’Estartit, a 9 de novembre de 2015 

Amb el finançament de: Promou: Col·labora: 



 

 

Compromisos del col·lectiu de pesca per a una Pesca Recreativa Sostenible: 
 
 

1. En el cas de la pesca de superfície, promoure la pràctica de la captura i l’alliberament entre els socis. Pot lligar-se amb 

l’educació ambiental relacionada amb el maneig del peix per assegurar-ne la supervivència en bones condicions un cop es 

torna a l’aigua. Aquest tipus de divulgació pot fer-se a través de diferents vies, com la web del col·lectiu, les xarxes socials, 

l’elaboració de fulletons o bé conferències o xerrades per part dels responsables cap als pescadors. 

2. Proporcionar informació suficient als socis (pescadors) sobre el coneixement d’identificació, hàbits i ecologia  de les espècies 

que es capturen.  

3. Ensenyar a reconèixer les espècies protegides: de vegades es poden confondre amb altres que no ho estan, si no se’n té un 

coneixement adequat. 

4. Sensibilitzar i informar sobre els principals impactes que es tracten en aquest codi (ús d’esquers exòtics, espècies vulnerables i 

pèrdua dels ormeigs de pesca). 

5. Ensenyeu als nous pescadors les habilitats i els coneixements necessaris per ser responsables amb l’activitat mitjançant 

xerrades o ponències en què es tractin els temes inclosos en aquest codi, així com la divulgació per nous mitjans més 

accessibles, com Internet i xarxes socials. 

6. Facilitar l’accés a la normativa vigent en l’àmbit autonòmic, regional, local i sobretot en el de les àrees marines protegides. 

7. Impulsar nous llaços de col·laboració entre els pescadors associats, els gestors d’àrees marines protegides i de pesqueres i els 

científics, per encaminar-se cap a la cogestió (gestió conjunta) dels recursos marins.  

8. Promoure la col·laboració amb científics i centres de recerca que estudien els peixos i la pesca recreativa, per tal d’unir 

esforços i assolir fites d’interès per a tothom que ajudin a incrementar el coneixement sobre l’activitat i que coincideixin amb les 

necessitats per a la gestió (p. ex. participar en programes de marcatge i seguiment de captures, informar de la recaptura 

d’espècies marcades anteriorment, animar els socis a aportar dades de la captura, etc.). 

9. Posar a la disposició dels pescadors els fulletons i altres materials informatius que les AMP hagin elaborat. 

 


