I TROBADA SOCIAL
DE PESCA RECREATIVA
ESPÈCIES
BASES
Lloc de celebració: Roses
Data de celebració:30.05.2021
Hora de celebració: 7:00 – 12:00
Organitzat per: GEN ROSES i Club Pesca Costa Brava
Coordinat per: Associació Catalana per una Pesca Responsable i la Direcció General de Pesca i afers
marítims de la Generalitat de Catalunya.
Bases de participació:
Modalitat espècies.
Jornada social de pesca on l’objectiu és gaudir d’un matí de pesca entre companys i amics i retrobarnos practicant la nostra afició, col·laborant amb l’estudi de les mides de les peces capturades.
Aquesta, s’organitza amb l’objectiu de promocionar la pesca recreativa social a nivell local a
Catalunya, així com fomentar la pesca sostenible i responsable, preservar les espècies vulnerables i
col·laborar en la investigació de les diferents espècies que habiten a la mediterrània.
Dirigit a tots els pescadors ,i en especial, als socis del G.E.N Roses I socis del Club Pesca Costa Brava,
jornada de pesca que permet certificar les captures per espècies i mida, creant un resum de
certificacións individual per participants només amb l’objectiu de verificar les captures i poder
aportar les dades recollides per estudis científics i biològics pertinents així com poder realitzar la
fitxa de declaració de captures final.
Al final de la jornada tindrà lloc un acte on es farà entrega de les certificacions de les captures i d’un
sorteig dels obsequis dels nostres col·laboradors.
NORMATIVA
Tots els participants hauran de:
-

Tenir la llicència de pesca recreativa pertinent en vigor, junt amb una assegurança de pesca
de responsabilitat civil.

-

Complir aquestes bases establertes per la reglamentació social de pesca.

-

Disposar d’un contacte amb la organització, sigui per telèfon o VHF.
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-

Cada Pescador inscrit, haurà de dur una Cinta Mètrica Oficial del Record Fish, en cas de no
tenir-la l’organització li facilitarà una per poder fer les medicions i pertinents fotografies amb
una acreditació del dia de la jornada.
Les fotografies es faran amb el mòbil i s’enviaran al grup de whatsapp, en temps real, creat
per a l’ocasió, amb la fotografia del peix sobre la Cinta mètrica oficial i perfectament llegible
la seva mida. Caldrà també una fotografia, o selfie del pescador amb el peix viu en el moment
de la pesca afegint el nom de l’embarcació i les coordenades de la zona on s’ha pescat.
Nota:" El peix no pot tapar tota l'amplada de la cinta, s'ha de poder observar una continuïtat
dels cm de la cinta", també es recomana que en la fotografía surti l'acreditació que es donarà
abans de començar la jornada.

-

S’anotaràn a la fulla de certificació totes les captures d'espècies de peixos efectuades (veure
excepcions a l’apartat espècies).

-

En el cas de coincidir la jornada amb els biòlegs marins, els pescadors interessats en oferir la
seva col·laboració en el marcatge i solta dels peixos capturats, després de mesurar-los,
posarem a disposició el contacte Tf 626748109 i per VHF ch 69, per poder realitzar aquesta
interessant cooperació.

-

El pescador serà propietari de les seves captures, i és lliure de fer la seva solta o no, un cop
feta la fotografia, sempre que estigui complint amb la NORMATIVA DE PESCA
RECREATIVA VIGENT en el moment de la captura sobre aquella especie a certificar.

-

Per fomentar la pesca responsable l’organització recomana la captura, foto i solta.

-

Cada participant podrà decidir la modalitat de pesca que vol realitzar i les espècies a
capturar.

-

Durant aquestes Jornades, es testarà un sistema de Bag límit, sempre respectant el màxim
actual que està permes pescar, que és l’estipulada per la reglamentació vigent: màxim 10 Kg
de peix o 5 Kg de cefalòpodes per llicència de pescador, excloent la pesça grossa.

-

Tots els participants estan obligats a l’acceptació i compliment del decret de pesca recreativa
de la Generalitat de Catalunya, i tota la normativa vigent .

INSCRIPCIONS:
- Son obligatòries i obertes a tothom.Es recomana fer la inscripció amb la suficient antelació
per tal que l’organitzador pugui disposar de tots els permisos pertinents.
Es fa constar amb aquestes Bases, que cada persona assumeix la total responsabilitat de la
seva pròpia persona i de la seva seguretat.En el cas de sortides des d’embarcació, els patrons
o armadors de cada embarcació són responsables d'aquesta i de la seva tripulació.
La inscripció i/o participació en aquesta trobada, allibera explícitament als organitzadors de
qualsevol incident o fet que es pugui produir des de l’inici fins a la cloenda de l’esdeveniment.
RECOMANACIÓ SOBRE ARTS DE PESCA:
Es recomana evitar l'ús de material que contingui elements que puguin contaminar el medi natural,
així com esquers naturals exòtics.
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ESPÈCIES I EXCLUSIONS:
S’acceptaran totes les espècies autoritzades per a la pesca recreativa.
S’exclouen les espècies en veda o protegides i les espècies que segons la guía, siguin vulnerables o
estàn en època de reproducció.
En tot moment es seguiran les recomanacions i les talles mínimes descrites a la Guia d’Espècies de
la Costa Catalana (guia que es pot obtenir en .pdf i/o en format paper)
ZONA DE PESCA: L’organització estipularà una zona de pesca.
CERTIFICACIÓ DE CAPTURES:
En acabar la jornada i en el termini establert, els participants es dirigiran a la zona de trobada
identificada per l’organització per tal de lliurar les fulles de captures degudament complimentades
així com la enquesta que serà entregada a l’inici de la Jornada.
El mètode de mesura serà el següent:

MÈTODE DE MESURA

CONTROL DE SORTIDA:
Tots els participants estaran obligats a passar pel control de sortida per recollir una còpia d’aquestes
bases i el full de captures.
JORNADA DE PESCA :
La jornada comptarà amb el següent programa:
_6:30__ h: Reunió de pescadors
__7:00__h: Control de sortida
__12:00_h: Control d’arribada
A la reunió de Pescadors es farà una xerrada dirigida a tots els participants sobre el plantejament,
organització i objectius de la trobada, així com sostenibilitat de l’activitat tantmateix es mirarà de fer
una xerrada dels científics que participaran a la Jornada.
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ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLÒGIQUES ADVERSES:
Fins a 24 hores abans de la Jornada, l’Organització ho informarà mitjançant un comunicat enviat als
participants inscrits fins el moment. En el cas que l’organització no ho hagi ajornat amb anterioritat,
aquesta podrà suspendre o ajornar la trobada per motius meteorològics.L’organització es reserva el
dret de modificar el present document
- Un comitè format per representants del GEN ROSES i el C.P COSTA BRAVA, resoldrà els dubtes i
- certificacions que es puguin presentar durant la trobada.
- La recollida de la cinta mètrica i les inscripcions s'hauran de fer efectives a les Oficines del GEN
ROSES
Autorització imatge personal:
Li informem de la possibilitat de reproduir la seva imatges en catàlegs, webs, xarxes socials, sports
publicitaris, vídeos, tríptics, o qualsevol altre mitjà de comunicació, amb la finalitat de promocionar
els nostres serveis i activitats.En aquest sentit vostè:
____ autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats anteriorment.
____ no autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats
anteriorment.
De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació,
cancel.lació i oposició, indicant-ho per escrits a l'empresa GRUP D'ESPORTS NAUTICS ROSES
adreça AV RHODE, S/N 17480 ROSES o per correu electrònic a : secretaria@genroses.cat.
Reglament (UE) 2016/679 de 27 2016 (GDPR).
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