Sr. Lluís Pujal i Faurat
President
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
C/ Béjar, 59, baixos
08014 Barcelona

Benvolgut president,
Com a responsable de l’elaboració del Programa de Govern de CiU amb el qual ens
presentem a les eleccions del proper dia 1 de novembre, m’adreço a vostè per
respondre a les peticions que vàreu fer arribar al nostre Secretari General sobre les
propostes de CiU en matèria de pesca esportiva.
En primer lloc, voldria destacar que durant els darrers tres anys hem rebut diverses
consideracions de persones que formen part del sector que vostè representa sobre els
danys del govern tripartit en aquesta matèria, posant l’èmfasi en la Pesca en aigües
continentals. Aquestes postures, que podríem qualificar de descontentament del sector
amb el govern, també les hem percebut des de molts altres i diversos sectors de la
societat.
En aquest sentit voldria remarcar la voluntat de CiU d’estar en contacte permanent amb
el sector de la pesca esportiva per tirar endavant les polítiques d’acord amb l’interès tant
del sector com dels altres agents implicats. Tot i així, també voldria destacar la voluntat
que tenim de fer política en positiu i, en aquells casos en els que s’hagin fet bé les
coses, no canviarles simplement per qüestions de color polític.
En el Programa de Govern de CiU hi incorporem la redacció de la Llei de Pesca de
Catalunya, la qual farem amb contacte amb els diversos sectors afectats, escoltant les
diverses opinions i en benefici dels interessos col∙lectius. Tanmateix, sota la ferma
voluntat de defensa del medi ambient, apostarem per la conservació dels sistemes
aquàtics amb el desenvolupament i aplicació de la directiva marc de l’aigua.
Pel què fa a la gestió, lluny de fer polítiques poc transparents com les que hem pogut
observar en els darrers tres anys, en els quals, per exemple, s’ha silenciat que ha estat
el període amb major mortalitat de peixos a Catalunya, nosaltres creiem que la legislació
i les polítiques impulsades des de l’administració han de servir per a facilitar la seva
tasca als ciutadans i no per a entorpirla. Som conscients de la importància de
l’associacionisme en la consolidació i projecció de sector com el de la pesca esportiva,
amb pescadors que assoleixen importants fites a nivell internacional.
El sistemes de gestió de pesca continental i la marítima recreatives foren iniciats a
principis dels anys noranta i, segons les opinions del propi sector, funcionaven de forma
correcta. Des de CiU creiem que aquest és el model de gestió que necessiten els
pescadors esportius, lluny de la burocratització i de l’encariment que han suposat les

reformes promogudes pel govern tripartit i que han perjudicat tan a pescadors individuals
com a les associacions.
La nostra voluntat és la d’afavorir els pescadors esportius catalans, ajudantlos a assolir
els millors resultats a les competicions i amb l’objectiu de la selecció catalana de pesca
esportiva fixada en l’horitzó. Tot això relacionat amb la promoció de les societats de
pescadors i d’altres entitats com la federació que vostè presidiu.
Així mateix, sobre la base dels elements de col∙laboració entre la Generalitat i la
federació Catalana de pesca, podem establir un nou model que millori els aspectes que
no resultaven del tot eficients sempre amb l’esperit d’ajudar al funcionament de la
federació i no d’intervenir en les seves activitats.
En relació a la possibilitat d’elaborar noves normatives en matèria de pesca esportiva,
des de CiU, tal i com dèiem abans, creiem que és necessària l’elaboració d’una nova
Llei de Pesca de Catalunya. Ara bé, també som conscients que hi ha determinades
qüestions que poden ser solucionades amb d’altres figures com poden ser l’elaboració
d’un Pla estratègic que respongui a les necessitats del sector i que incorpori les
demandes dels principals agents com és la Federació Catalana de Pesca Esportiva.
Entre d’altres, es tractaria d’establir un model de gestió de les poblacions de piscícoles,
tant marines com continentals, així com les riberes i les zones litorals, sempre sota
criteris de sostenibilitat i protecció del recurs, ja que aquesta és la única manera de
continuar l’activitat i per què creiem que és la voluntat del sector.
Finalment, i per respondre a la política de CiU en relació a l’esport federat, voldria dirli
que sempre hem cregut en la tasca que duen a terme les federacions esportives. La
societat civil ha estat el motor de diversos àmbits de la societat catalana. La pesca
esportiva és un clar exemple de la importància de les federacions i des de CiU volem
que així segueixi essent. No només en l’àmbit de la pesca, sinó en tots els esports en
general, incloem al nostre Programa de Govern la creació del Pla Federa’t per a
fomentar l’esport federat en totes les disciplines.
Desitjant que aquesta resposta li pugui ser d’utilitat, aprofito l’avinentesa per posarme a
la seva disposició.
Rebi una cordial salutació,

Oriol Pujol i Ferrussola
Responsable del Programa de Govern
Barcelona, 16 d’octubre de 2006

