
IX JORNADA SOLIDÀRIA
PESCADORS BONÍTOL

PRO-FUNDACIÓ ROSES CONTRA
EL CÀNCER 2021

NORMATIVA COVID:

-Es respectaran les mesures sanitàries de seguretat e higiene decretades pel govern i

vigents en el moment de la realització de la jornada de pesca. Neteja de mans amb gel
hidroalcohòlic, respectar la distància de seguretat entre persones.

NORMATIVA PESCA:

1- Zona de pesca: Delimitada a 12 milles de la costa.

2- Recomanacions distància entre embarcacions: Les embarcacions a la deriva respectaran una
distància mínima de 50 metres, entre elles.
Les embarcacions que estiguin a la deriva respectaran una distància mínima de 100 metres als
fondejos. En cas que dos embarcacions, per efecte del vent o la corrent, s'envaeixin entre sí el
límit de distància permès, haurà d’aixecar línies i desplaçar-se aquella que hagi estat l’última en
fondejar a la zona de pesca.

3- La jornada de pesca solidaria s’anomena Bonítol, ja que tindrà lloc en unes dades on es
tradicional la captura d’aquesta apreciada espècie. Tot i això també està permesa la captura i
donació d’altres peixos sempre que compleixin la  normativa de pesca recreativa vigent.

4- Degut a les circumstàncies d’organització d’esdeveniments esportius actual, la jornada no
implica cap classificació, ni ranking de guanyadors. S’emmarca dins un ideal solidari, on tan les
donacions de la inscripció i l’entrega voluntària de les captures, es lliura a la Fundació Roses
contra el Càncer.

5- En el moment de l’entrega voluntària de les captures a la Fundació, es farà un sorteig entre
les embarcacions participants dels obsequis cedits pels patrocinadors de la jornada pesca
solidària 2020

6- Esquers: Cada participant portarà l'esquer que consideri oportú.
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7- Modalitat de pesca: Lliure, cada tripulació pot practicar la tècnica que cregui oportuna
(brumeig, spinning, jigging o currican) respectant la normativa de pesca recreativa vigent.

8-Presentació de les captures: És obligació del patró de dur les captures en perfecte estat de
conservació, es recomana l'ús del salabre, evitar al màxim la seva manipulació i la conservació
en gel. Per no entrar en contradicció amb l'esperit de l'article 17 de la Normativa de la FCPEC.

9-És responsabilitat dels patrons el compliment de les lleis i normes de navegació i pesca
esportiva, així com l'acceptació de la normativa i instruccions del comitè i de la direcció del
G.E.N.

10- A la firma de patrons i abans de la sortida es designarà la freqüència del canal VHF de la
jornada de pesca.

11- Cada persona assumeix la total responsabilidad de la seva pròpia persona i de la seva
seguretat. Els patrons o armadors de cada embarcació són responsables d'aquestes, així com
de la seva tripulació. La firma de la inscripció en la jornada solidària de pesca, allibera
explícitament als organitzadors de qualsevol incident o fet, que es pugui produir des de
l' arribada a la jornada de pesca , fins a la cloenda de la mateixa.

12- El preu de la inscripció i les peces cedides a beneficència amb la col·laboració i gentilesa de
la confraria de pescadors de Roses, serà entregat a La Fundació Roses contra el Càncer.

Moltes gràcies per la vostra participació i solidaritat.
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