
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

Adreça postal: Apartat de Correus núm. 61 – 25007 Lleida 
Seu social: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 3r F – 08018 Barcelona 

617 38 78 43 – secretaro@fcpec.cat – www.fcpec.cat  

 
 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING. 
 
Sol·licita la informació següent: 
 
 
En relació amb la RESOLUCIÓ ACC/760/2023, de 7 de març, de modificació de la 
Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s’ordena la pesca a les 
aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023. Així com de la 
mateixa Resolució ACC/483/2023. 
 

 Estudis. 
 Dades. 
 Informes. 

 
Que han estat determinants per a la creació dels refugis de pesca de Xerta i Tivenys i 
la zona de pesca sense ZLLSM-EB-01. 
 
 
En relació amb el buidatge de l'Embassament de Sau: 
 

 Motiu pel qual encara sabent una sequera prolongada i extrema en un període 
de temps relativament curt, s'ha estat buidant l'aigua de l'embassament per 
aprofitar-lo com a energia hidràulica, i no s'ha emmagatzemat per a la futura 
sequera anunciada i salvaguardar el bé públic que és l’aigua potable. 

 
 Quins estudis s'han realitzat per dur a terme aquest buidatge i el seu impacte a 

l'entorn de l'embassament, així com a les espècies aquàtiques que hi 
resideixen. 

 
 Quin pla de rescat s'ha implementat sobre les espècies aquàtiques de 

l'Embassament de Sau. 
 

 Quin pla de retirada de deixalles tant d'origen animal com de llots contaminats 
per solucionar el problema per a un futur del fons de l'embassament. 

 
 
En relació amb l'espècie aquàtica Carpa Comuna Europea (Cyprinus carpio): 
 

 Quins estudis, informes, dades, s'han tingut en compte per "no" naturalitzar un 
peix que porta a la península Ibèrica des de l'època de les invasions Romanes, 
que tot i ser "introduïda", porta als nostres ecosistemes aquàtics des de fa 
milers d'anys ,convivint amb la resta d'espècies aquàtiques i perquè no dir-ho, 
dels habitants d'aquesta península ibèrica, formant part de la dieta tradicional 
ja que la seva pesca com a aliment habitual ,ha format part de la dieta 
tradicional dels nostres ancestres. 
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 Ara se la considera espècie exòtica invasora i perjudicial per als nostres 
ecosistemes aquàtics, és per això que se sol·liciten els estudis pels quals s'ha 
catalogat en aquest status. 

 
 
Pel que fa a l'impacte de les competicions esportives a la XARXA 2000 i als 
Espais Naturals de Protecció Espacial (ENPE). 
 

 Quins estudis s'ha realitzat per definir les competicions de pesca en aquests 
espais (Xarxa 2000 i ENPE), com a nocius al medi ambient i per la qual cosa 
han de ser prohibits, i en canvi es permet la pesca individual a aquestes zones. 

 
 
 
 

Barcelona a 15 de març de 2023 
 

El president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 
 
 
 
 
 
 


