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Pla rector d’us i gestió
de l’àmbit marí del
Parc Natural de
Cap de Creus (PRUG).
El passat 18 de novembre es va celebrar una
reunió online sobre el Pla rector d’us i gestió de
l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus
(PRUG). Aquesta reunió era per tractar els punts
referents a la pesca recreativa. Aquests son els
més destacables proposats en el pla:

En quan a la prohibició de grumejar i pescar
amb esquer viu ens vàrem mostrar en contra, la
pesca al grumeig es fa principalment per
especies pelàgiques com el bonítol, al ser
migratori creiem que no es pot considerar que
visqui al Cap de Creus. En quan al esquer viu no
veiem que pugui ser perjudicial pel parc sempre
i quan no s’utilitzin especies exòtiques.

-Crear un carnet de pescador recreatiu dins del
parc
-Prohibició de grumejar i pescar amb esquer viu
-Obligació de tallar la aleta caudal als peixos
pescats
-Crear zones de captura i solta
La ACPR va poder participar en aquesta reunió
per defensar els interessos dels pescadors
recreatius que pesquem en aquestes aigües. Dins
de les propostes vàrem trobar encertat la creació
d’un carnet per poder conèixer el nombre de
pescadors que hi pesquen i poder extreure dades
estadístiques de captures. També vàrem recolzar
l’obligació de tallar l’aleta caudal dels peixos
pescats, per evitar el furtivisme.
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El tema que va portar mes controvèrsia va ser el
tema de les zones de pesca esportiva sense
mort. La proposta estableix 3 zones, de cala
Pelosa fins a Punta de la Figuera, l’illa
Messina i voltants i de cala Jugadora a cala
Serena, incloent l’illa de Massa d’Or.
En totes aquestes zones volen que siguin
exclusivament de pesca sense mort, però
només pels esportius, els professionals
artesanals podrien pescar-hi amb normalitat.
Aquí ens vàrem posicionar totalment en
contra, si els professionals hi poden seguir
pescant no creiem que pugui haver-hi
recuperació en aquestes zones. . La nostra
proposta per evitar les zones sense mort va ser
crear un “Bag Limit” es a dir, limitar el número
de captures en les espècies mes vulnerables
(limitar, no prohibir) i en funció de l’evolució
dels estocs de cada espècie poder modificar-ho
cada any.
Aquest model de gestió ja està implantat amb
èxit en molts països del món.

Des de l’Associació Catalana per
una Pesca Responsable seguirem
lluitant per aconseguir un pla
d’usos del Parc Natural de Cap de
Creus just pels pescadors
recreatius
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