
 NOTA DEL DEPARTAMENT DE PESCA SUBMARINA 27-3-2017 

 

 

Benvolguts, 

 

 

Aquest any la Generalitat de Catalunya ha autoritzat a través de la Direcció General de Pesca el 

calendari de competicions de Pesca Submarina 2017 amb el següents condicionants: 

• Per a la zona de Barcelona ha prohibit la pesca de la mero, sard real i el corball 

(Resolució 8-3-2017). Argument: Espècies vulnerables amb capacitat de reproducció 

molt baixa i creixement extremadament lent. 

• Per a la zona de Tossa a S’Agaró han exclòs el 25% de la zona; Cala Giverola, Cala 

Vigatà, Illa S'Adolitx-Port Salvi i Cala-Volta de l'Ametller per el que exigeixen 

directament excloure des de Cala Vigatà fins Punta de S’Agaró Sud, incloent badia i 

escullera de St Feliu de Guixols (Resolució 9-3-2017). Argument: No interferir amb 

l’`area d’alimentació del corb marí emplomallat. 

 

En el Departament de Pesca submarina de la FECDAS considerem inacceptables aquests 

condicionants pel que hem pres les següents mesures: 

• Sol·licitada reunió amb el director general de Pesca (confirmada pel seu responsable 

d'agenda per al 4-4-2017 a les 10:00). Comunicarem els perjudicis que això està 

causant al col·lectiu de pescadors submarins afiliats a la FECDAS, i exigirem que les 

esmentades disposicions siguin derogades immediatament. 

• Estem confeccionant recurs d'alçada contra la resolució de data 8-3-2017 (zona de 

Barcelona) 

• Suspendre provisionalment la II selectiva Cpto. Catalunya prevista per a diumenge que 

2-4-2017 a Port D'Aro i comunicar-ho per escrit a la Direcció General de Pesca, 

denunciant les inacceptables condicions ni arguments evidenciats. 

 

Properament se us informarà del resultat de les negociacions i la nova data per celebrar la II 

selectiva. 

Portem tot l'any treballant en aquest tema i defensant davant les autoritats pertinents la Pesca 

Submarina. 

No abaixarem la guàrdia ni ens agenollarem i tampoc pararem fins aconseguir que els nostres 

drets i interessos siguin degudament restituïts. 

Ara és temps de que tots estiguem units, aquesta unió serà la nostra força i si es resisteix 

vencerem. 

 

Salutacions cordials, 

 

Josep 

 

 
 

 


