Sr. Secretari General
Benvolgut Sr.
El proper 1 de novembre estan convocades eleccions al Parlament de Catalunya, les quals
considerem de gran importància pel país en general i, en particular, pel col∙lectiu de
ciutadans que representem: els Pescadors Esportius i Recreatius, pel fet singular que la
nostra activitat de lleure es desenvolupa en Domini Públic, tant Continental com Marítim.
En aquest sentit la política que desenvolupen els diferents Departaments de la Generalitat
de Catalunya i les relacions que amb nosaltres es deriven en conseqüència, esdevé
fonamental en el desenvolupament de la nostra activitat.
Aquesta circumstància i la experiència haguda en aquesta darrera legislatura amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha fet decidir a la Junta Directiva d’aquesta
Federació Catalana de dirigirse als diferents partits polítics, per tal ens expliquin el seu
programa, pel que fa a:
1. La gestió de la pesca esportiva i recreativa, tant a les aigües continentals, com a
mar.
2. La gestió i conservació de les masses d’aigües continentals.
3. Quin paper tindria en tota la gestió, la Federació Catalana de Pesca.
4. La gestió de les poblacions piscícoles marines i les zones litorals.
5. Dins el conjunt d’activitats i usos que es desenvolupen en Domini Públic quina
consideració atorguen a la Pesca Recreativa i Esportiva.
6. La política en relació a l’esport federat en general, i a la Federació Catalana de
Pesca Esportiva, en particular. Si son partidaris, o no, de fomentar l’Esport
Federat, donant avantatges als pescadors federats.
Aquesta informació es vol fer arribar al conjunt de pescadors esportius de Catalunya,
previ a les eleccions, per tal tinguin la informació i els elements necessaris per a conèixer
el capteniment dels diferents partits polítics sobre la seva activitat.
A més de per carta, sol∙licitem que ens adreceu aquesta informació per Email a l’adreça:
fcpeic@fcpeic.com
Tot restant a la vostra disposició. Ben Atentament
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