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Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà
S5_”Repensar els concursos de pesca submarina”
RESUM DE LA CINQUENA SESSIÓ, 24 de febrer de 2022

Data i hora de
la reunió
Lloc
Assistents

24 de febrer de 2022, de 17.30 a 19.30

Objectius/ordre
del dia

L’objectiu de la sessió era explorar la possibilitat de que el GT arribés a una proposta
consensuada sobre com gestionar els concursos de pesca submarina en futur
immediat en l’àmbit del Litoral del Baix Empordà.

Casa del Mar – Palamós
Llibori Martínez (IFSUA)
Guillermo Álvarez (President de la FECDAS)
Joan Ramón Vidal (Representant de pesca submarina- FECDAS)
Noemí Pineda (Secció de Biodiversitat i Medi Natural – DG Polítiques Ambientals)
Joan Ylla (Cap de Servei de Control i Acció Marítims – DG Política Marítima i Pesca
Sostenible)
Carles Font (Skaphos)
Lluís Martí (Amics de les Illes Formigues)
Toni Campos (Dive Center Palamós en representació dels centres de submarinisme)
Sergi Rasero (Servei de Control i Acció Marítims – DG Política Marítima i Pesca
sostenible)
Pilar Vendrell (Servei de Planificació de l’Entorn Natural – DG Polítiques Ambientals)
Sara Pons (Servei de Planificació de l’Entorn Natural – DG Polítiques Ambientals)
Bernat Hereu (Departament Ecologia – UB)
Joan L. Alegret (Càtedra d’Estudis Marítims - UdG)
Josep Vilanova (Tècnic de Medi Ambient – Ajuntament de Palamós)
Miquel Martí (Museu de la Pesca, secretaria Taula)
Mar Fábregas i Xavier Carbonell (ARC Mediació Ambiental)

Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Recordatori ràpid dels antecedents i breu explicació de la dinàmica de la
sessió.
3. Debat.
4. Conclusions i properes passes.
5. Cloenda i fi de la sessió.
Com annex 1 s’adjunta la presentació que va servir de base de tota la sessió.
Després de donar la benvinguda, el secretari de la Taula convida a fer una ronda de
presentacions entre les persones participants i els demana que formulin les seves
expectatives en relació a la reunió.
Seguidament fa un breu introducció per recordar les raons que ens porten avui a mirar
de trobar, si hi cap, un punt d’entesa sobre el tema que ens ocupa per traslladar-ho al
consell de dinamitzadors i a la resta de la Taula.

1

S5_repensar els concursos de pesca submarina.
Cinquena sessió- Palamós, 24 de febrer de 2022

Principals
conclusions del
debat

Un cop presentats de manera sintètica tots els antecedents i aportacions fetes fins ara
en els debats anteriors, es demana a les persones participants si, abans d’entrar al
detall i concretar més, estarien d’acord globalment en:
• Donar transitorietat a l’acord al que es pugui arribar avui.
• Augmentar les zones d’exclusió per a realitzar concursos de pesca submarina.
• Disminuir el nombre de concursos.
• Buscar l’aval de l’àmbit científic.
En principi, tothom confirma estar-hi d’acord. Llavors, s’entra al debat per fer una
primera temptativa de concreció en cada un dels quatre aspectes.
Després de parlar-ho, es decideix conjuntament abordar-ho en l’ordre següent:
1. Primer: buscar l’aval de l’àmbit científic, entenent que aquest aspecte és un
condicionant major de la resta.
2. Segon: transitorietat de l’acord.
3. Tercer: augmentar les zones d’exclusió.
4. Quart: disminuir el nombre de concursos de pesca submarina
També es fa constar que els quatre aspectes no són estancs i lògicament estan
interrelacionats.

 Sobre buscar l’aval de l’àmbit científic.
A les sessions anteriors s’havia plantejat l’interès i la necessitat d’implicar l’àmbit
científic en diversos aspectes com ara:
• Avaluar l’impacte dels concursos sobre l’ecosistema.
• Avaluar, sota criteris ecològics i de sostenibilitat, possibles canvis en el sistema
de cupos o quotes.
• Estudiar altres limitacions, si cal, en el nombre d'espècies, tipus d'espècies o bé
altres iniciatives (vedes temporals...)
• Elaborar un reglament específic per a les competicions en el LBE (espai natural
protegit de xarxa Natura 2000).
Durant la sessió s’hi afegeix que l’àmbit científic també podria:
• Revisar sistemàticament tota la informació i dades que ja es troben disponibles
dels diferents concursos de pesca.
• Contribuir a avaluar / identificar / caracteritzar les zones que haurien de
considerar-se d’exclusió als concursos de pesca submarina..
CONCLUSIÓ:
Punts de consens:
• Tothom està d’acord en què cal buscar sempre l’aval de la comunitat
científica.
• Hi ha una manca evident d’informació i dades sobre el tema.
• Tothom aprova que l’àmbit científic aprofundeixi en els sis punts citats més
amunt.
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Punts de dissens:
• Davant la manca constatada de certa informació (com per exemple l’impacte
real dels concursos) l’àmbit científic considera que s’hauria d’aplicar el
principi de precaució. Això podria suposar paralitzar els concursos durant un
temps, fins no tenir més dades.
• Des de FECDAS no es comparteix l’aplicació d’aquest principi de precaució a
activitats que ja estan en marxa i autoritzades per l’administració. Consideren
que l’aplicació generalitzada d’aquest principi de precaució hauria de
comportar la paralització de moltes altres activitats al mar.
• També s’ha fet constar reiteradament al llarg de les sessions prèvies que una
part de la societat està es desacord amb les activitats basades en la mort de
la fauna salvatge.
 Sobre la “transitorietat” de l’acord.
Aplicant criteris de gestió adaptativa, semblaria lògic donar una certa provisionalitat
a l’acord , a l’espera justament de les dades que es puguin aportar des de l’àmbit de
la recerca. Entre les opcions plantejades en debats anteriors trobem:
• Establir la vigència d’un acord de mínims per uns mesos, un o dos anys..
• Condicionar la temporalitat al calendari de provisió de noves dades per part de
l’àmbit científic.
Durant la sessió es proposa
• Preveure una revisió anual de l’acord aplicant criteris de gestió adaptativa. Les
noves dades que es vagin obtenint han de servir per orientar la gestió dels
concursos de pesca submarina en un sentit o en un altre.
CONCLUSIÓ:
Punts de consens:
• Acord transitori aplicant criteris de gestió adaptativa.
• Preveure una revisió anual en funció de la nova informació generada des de
l’àmbit científic.
Punts de dissens:
• Aplicant el principi de precaució, establir una moratòria en els concursos de
pesca submarina fins que no es disposi de prou dades científiques objectives.

 Sobre augmentar les zones d’exclusió dels concursos.
Cas de que es mantinguin els concursos de pesca submarina, s’exclourien zones
especialment sensibles i interessants de cara a la conservació. Les propostes fetes en
els debats anteriors i que s’han fet arribar a la Secretaria són:
• Incloure dues àrees d’exclusió a les Illes Formigues i als Ullastres preveient unes
àrees de servitud d’extensió variable. Sobre l’abast d’aquestes àrees de servitud
(150, 250 mts o que correspongui) caldria parla-ne.
• Ampliar-ho a Furió Fitó, Canons de Tamariu i Furió Aiguaxelida.
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Durant la sessió:
• Es confirma que, en els informes de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural
dels SSTT de Girona, ja es contemplaven aquestes dues àrees d’exclusió,
ampliades a proposta de FECDAS. En aquest sentit no hi hauria novetat i ja seria
un tema tancat al ser preceptiu.
• No es tracta tant de fer un llistat d’altres indrets que podrien quedar exclosos
sinó de mirar de sistematitzar els criteris que ja s’estan aplicant a Illes
Formigues i Ullastres i veure si convé incloure-hi noves zones.
CONCLUSIÓ:
Punts de consens:
• Consolidar com a àrees d’exclusió les Illes Formigues i Ullastres amb l’acord
de totes les entitats implicades en el Grup de Treball.
• Reunir-se per donar una darrera volta a l’abast i perímetre de les àrees de
servitud.
• Implicar a l’àmbit científic en la identificació de noves zones d’exclusió, si és
el cas.
Punts de dissens:
• A l’hora d’identificar aquest polígons d’exclusió, tenir en compte la
compatibilitat amb altres usos i activitats com per exemple les d’immersió.
Aquest és un tema prou rellevant que també s’haurà d’abordar des de la
Taula però, més endavant. Ara ens centrem estrictament en els concursos de
pesca submarina.
 Disminuir el nombre de concursos
Les diverses opcions posades damunt la Taula al llarg dels debats previs han estat:
• Cap concurs, pel fet de que LBE és un espai Xarxa Natura 2000
• Transitòriament cap, a l’espera de tenir la informació necessària a traslladar a
un Reglament específic per aquest espai.
• Dels 2+1 passar a l’1+1 o a 1 l’any.
• 4 com a màxim, alternant les diferents zones de pesca.
Durant la sessió:
• S’aporten dades de que pel període 2013 a 2020, si ens centrem a LBE, la
mitjana de concursos ha estat de 3, algun any 2 i altres 4. Per tant si es vol
reduir el nombre de concursos, la xifra hauria de ser inferior a 3.
CONCLUSIÓ:
Punts de consens:
• Més enllà del nombre que finalment es proposi i del que cadascú
legítimament defensi, es pot plantejar alguna proposta que, sense satisfer del
tot a ningú, permeti avançar de cara al proper any i revisar l’acord un cop es
disposi de més informació.
• Cap de les entitats presents ho tindrà fàcil per fer entendre als “seus” la
proposta que es faci de cara al proper any.
• Prohibir l’activitat dels concursos d’un dia per l’altre pot tenir efectes
perversos que acabin impactant negativament sobre el medi.
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•
•

•

Les dades científiques aportades any rere any són les que poden contribuir a
fer entendre d’una manera progressiva la necessitat o no de mantenir,
disminuir o eliminar els concursos de pesca submarina al LBE.
És important que un cop es disposi dels informes científics tothom accepti la
validesa dels seus continguts. En aquest sentit es fa una crida a que l’àmbit
científic treballi de forma col.laborativa amb les entitats implicades en aquest
Grup de Treball.
Vist el debat es plantegen tres opcions de cara al proper any:
a) Moratòria (parar els concursos durant un any a l’espera de tenir més
dades científiques sobre els seu impacte);
b) Fer 1 concurs i aprofitar per fer-ne el seguiment científic i començar a
incorporar criteris que millorin els condicionants als que estan subjectes
els concursos.
c) Mantenir els 2-3 concursos que s’han fet darrerament.
L’opció b) és finalment l’escollida com “la menys dolenta” per part d’uns
i altres, entenent que l’a) i la b) exclouria del possible acord a alguna de
les parts.

Punts de dissens:
• Per part de FECDAS es considera que la proposta de reduir el nombre de
concursos no té prou en compte l’evolució a millor que han experimentat
aquests concursos i els corresponents reglaments els darrers anys per fer
l’activitat més sostenible.
• L’històric del nombre de concursos s’hauria de contextualitzar en l’actual
escenari d’acumulació d’impactes negatius al mar i de canvi climàtic.
• Es disposa ja d’algunes referències científiques fetes en d’altres indrets que
demostrarien l’impacte negatiu dels concursos de pesca submarina i que
precautòriament ens portarien a aturar de moment la realització de més
concursos.
Conclusió
operativa

•

De cara a l’any que ve, el Grup de Treball acorda, per mirar de desbloquejar la
situació, fer 1 concurs de pesca submarina a l’àmbit marí de l’espai natural
protegit “Litoral del Baix Empordà” inclòs a xarxa natura 2000, sempre i quan
en paral.lel:
1. S’aprofiti l’ocasió per fer-ne el seguiment científic i a incorporar criteris
que millorin els condicionants als que estan subjectes els concursos,
que es puguin recollir en un nou reglament.
2. Promoure que des de l’àmbit científic, implicant activament a totes les
parts, s’aprofundeixi en:
• Avaluar l’impacte dels concursos sobre l’ecosistema.
• Avaluar, sota criteris ecològics i de sostenibilitat, possibles canvis en
el sistema de cupos o quotes.
• Estudiar altres limitacions, si cal, en el nombre d'espècies, tipus
d'espècies o bé altres iniciatives (vedes temporals...)
• Elaborar un reglament específic per a les competicions en el LBE
(espai natural protegit de xarxa Natura 2000).
• Revisar sistemàticament tota la informació i dades que ja es troben
disponibles dels diferents concursos de pesca.
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•
•

• Contribuir a avaluar / identificar / caracteritzar altres zones que
haurien de considerar-se d’exclusió als concursos de pesca
submarina.
3. Consolidar com a àrees d’exclusió als concursos de pesca les Illes
Formigues i Ullastres i reunir-se per tancar l’abast de les àrees de
servitud. Deixar a criteri científic la possibilitat d’identificar en paral.lel
noves zones d’exclusió dins l’àmbit.
4. Revisar anualment l’acord amb criteris de gestió adaptativa.
Les accions derivades d’aquest acord (com ara el seguit d’estudis esmentats)
podran formar part el Pla d’Acció de la Taula 2022 per mirar d’optar a
finançament i poder-les executar.
Els continguts d’aquest acord es traslladaran al proper Consell de
Dinamitzadors/es de la Taula.
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