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A la platja tots tenim el nostre lloc! Els ajuntaments gestionen els diferents usos perqué tots puguem gaudir de la platja. Informa-te'n.

I Abans d'ancorar la teva barca mira el fons!
Si veus plantes o roques, canvia de lloc. Fondeja només a la sorra o amarra a les boles
habilitades.
} No malmetis ni extreguis organismes del mar!
Els animáis i les plantes marines perden la seva bellesa fora de l'aigua.
I A la platja no agafis mai:
- Tellerines. musclos, pagellides. cargols ¡ ortigues de mar. Només en poden agafar els/les
pescadors/es professionals i en zones sanitáriament controlades.
- Nacres i dátils de mar. Son especies amenagades, altament protegides. No en mengis mai.

I Navega sempre per fora de les boles!
Els vaixells i les motos aquátiques han de mantenir una distancia de seguretat de 200 metres de la platja.
I Si practiques la pesca submarina, senyalitza la teva posició i allunya't de les zones de bany!
Per evitar accidents, mantén-te a mes de 250 metres de els/les banyistes i senyalitza la teva posició amb
una bola de superficie.
I Tens llicéncia de pesca recreativa?
Pots pescar garotes, pops i peixos, per al teu consum, si disposes d'una llicéncia de pesca recreativa.
Pero recorda que les garotes només es poden agafar a l'hivern.
I Deixa la platja com t'agradaria trobar-te-la!
SI pesques, procura no molestar els altres usuaris i, en acabar, recull les deixalles que hagis fet.

