Editorial
Primer de tot esperem que estigueu tots be,
sembla que poc a poc es va sortint del
confinament que ens ha apartat de la pesca, però
aviat tornarem a poder gaudir de les nostres
sortides al mar. Estigueu al cas dels canvis de
Fase, des de la fase 1 es pot anar a pescar !

L’ACPR no ha estat parada tot aquest temps, estem treballant amb
projectes dels que en podrem gaudir en el futur i dels que us anirem
informant en el moment que es consolidin.

Per altra banda l’actual situació ens ha fet cancel·lar els Great Tuna
Race de Blanes i Garraf, però intentarem que el GTR de Llançà es pugui
celebrar en les dates previstes, estigueu a l’aguait!.

Tonyina 2020
Aquests dies es poden veure publicades notícies i vídeos de Tonyina
capturada per la pesca artesanal de la nostra costa, en anys anteriors ni
tan sols feien la quota
assignada i ara fan captures
fàcilment.
Efectivament
sembla que enguany hi ha
molta Tonyina en el nostre
Mediterrani, les almadraves
de l’estret han fet captures
tan excepcionals que es
permeten descartar peixos
morts i ferits.

L’Asociación Mallorquina Pesca Recreativa Responsable de Balears ha
fet una consulta a la “Secretaria General del Mar” i ha pogut confirmar
que no hi ha canvis el la regulació de la pesca recreativa, excepte per un
insuficient increment en la quota per mort accidental en pesca
recreativa.
La nostra temporada comença el 16 de juny i només ens autoritza a la
pesca sense mort, si som capaços de fer-ho així podrem pescar fins a
l’Octubre i que no se’ns tanqui la temporada anticipadament.
Si se’ns mor una tonyina ens redueix a tots la temporada, per tant
preguem que en el cas d’una captura estigui tot preparat per reduir
l’estrès i cap altre dany per afavorir l’alliberament del peix amb vida i
això ens permetrà allargar la temporada fins al final, cada Tonyina
morta redueix la temporada a tots.
Reviseu que tingueu al dia l’Anexo III i recordar q en cas de mort
accidental la declaració cal fer-la abans d’arribar al port.
L’incompliment de la llei es una gran dificultat en el moment de
negociar la recuperació de la quota que teníem abans del pla de
recuperació de la Tonyina, així com les fotos de Tonyines penjades a les
xarxes socials no ajuden gens al nostre sector i pressuposen la mort dels
exemplars.

Necrològica
Des de la nostra associació i en nom de tots els socis volem expressar la nostra
tristesa per la mort d’en Francesc Estrada víctima del covid 19 el dia 4 de
maig, se’n va un amic i pescador. Transmetem les nostres condolences a la
família i amics.
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