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PROGRAMA: 
15 d’octubre de 2022 
 

 14:00 h. Dinar al restaurant Bol Roig del Club Nàutic l’Escala – Preu per persona 22€     
(És necessari fer la reserva abans del dijous 13 d’octubre a les 13 h) 

 16:00 h. Conferència: Les bases de la pesca recreativa responsable (és possible assistir a 
la conferència i no al dinar. Cal, igualment, fer la reserva prèviament). 

 
16 d’octubre de 2022 

 07:00 h - Esmorzar i reunió de patrons. Lloc: moll d’espera (davant de Marineria) 
 07:15 h - Breu explicació sobre el marcatge de peixos a càrrec de RESMED. 
 07:40 h – Sortida: bocana Port de l’Escala. 
 12:30 h - Hora màxima d’arribada al moll d’espera. 
 12.45 h - Pica-Pica - Control de captures - Sorteig de material entre els participants 

presents. 
 
ANULACIÓ PER CONDICIONS METEOROLOGIQUES ADVERSES 
En cas de mal temps, l’organització podrà suspendre o posposar l’activitat. 
 
La jornada s’organitza per delegació de l’Associació Catalana Per una Pesca Responsable. 
 
MODALITAT: CURRICÀ DE COSTA      
 

 PESCA CAPTURA I ALLIBERAMENT : 
o Fer foto del peix sobre l’ictiometre 
o Fer foto de la posició GPS de la captura 
o Enviar les fotografies al grup de Whatsapp.  

                                      
 PESCA SENSE RETORN DE LES CAPTURES :   preguem, si us plau, que allibereu les 

captures que no arribin a la talla mínima.                   
 
Consulta la informació sobre les talles mínimes al següent enllaç: 
https://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/pesca-recreativa/enllacos-
documents/fitxers-binaris/guia-especies-pr.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIDA DES D’ALTRES PORTS - RAMPES (AMB BARCA O KAYAK) 
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És possible participar sortint des d’altres ports o rampes .  
 
Si alguna tripulació desitja col·laborar amb el marcatge i alliberació de captures, pot trucar 
al telèfon 626748109 o pel canal 71 VHF i un biòleg vindrà a recollir la captura per fer el 
marcatge i l’alliberació. 
 
MIDES DELS PEIXOS VÀLIDS PER AL MARCATGE: 
 
DÈNTOL 35 CM - LLOBARRO 30 CM -  TALLAHAMS 38 CM – ESPET 55 CM – LLAMPUGA 55 
SERVIOLA 40 CM – PALOMIDA 40 CM – BACORETA 40 CM – BONÍTOL 40 CM 
 
INSCRIPCIONS:   
Són obligatòries, gratuïtes i obertes a tothom. La inscripció es farà a través de la web del club 
www.nauticescala.com. Tots els participants hauran de tenir la Llicència de Pesca i 
l’assegurança pertinent. 
 
Si no disposes de la llicència de pesca de la Generalitat, sol·licita-la aquí: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/3587_Llicencia-de-pesca-recreativa-de-
superficie?category=747ad042-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
Si no disposes d’assegurança, pots contactar amb l’ACPR i per a poder-la tramitar: 
https://acpr.cat/acpr/alta-de-nou-soci/ 
 
Tots els participants estan obligats a l’acceptació i compliment de l’Ordre Ministerial  de la 
Direcció General de Pesca Marítima, reguladora de la Pesca Recreativa vigent. 
 
OBJECTE:  
Promocionar la pesca recreativa a nivell local a Catalunya per fomentar la pesca des 
d’embarcació d’una manera sostenible i responsable,  a més de preservar les espècies 
vulnerables i col·laborar en la seva investigació.  
 
INFORMACIÓ:  
Oficina de concurs:  esport@nauticescala.com–972776949 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


