MANIFEST
La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting vol manifestar la
seva gran preocupació i indignació per l’estat de les nostres aigües
continentals, concretada en els següents punts:
1. Més de la meitat de trams de rius de Catalunya no porten
peixos, a causa de la manca de quantitat i/o qualitat de les
aigües: No s’acompleix, per tant, el dret dels ciutadans a
gaudir d’unes aigües continentals de qualitat i a que els
pescadors puguem exercir el dret que atorga la Llicència
Administrativa de Pesca.
2. La situació no sols no millora, sinó que observem com
empitjora: L’any 2004 es l’any en que més episodis de
mortaldats de peixos s’han produït a Catalunya, agreujats per
la gran quantitat d’episodis de contaminació produïts.
3. Les Societats de pescadors observen com, any rera any,
perden socis per que els pescadors no poden anar a pescar
per la gran disminució de poblacions piscícoles que s’observa
en els nostres rius. Això, tot i que el 85% de la pesca a
Catalunya es practica sota la modalitat de sense mort, per
decisió de les pròpies Societats de Pescadors
4. Els pescadors som discriminats davant d’altres usuaris dels
rius: La pesca esportiva es un us menys tingut davant d’altres
usos dels rius i les seves aigües: I no només aquesta agravi
no s’arregla, sinó que encara es pretén perpetuar: Vegis, si
no, el projecte de Pla sectorial de cabals de manteniment de
les conques internes de Catalunya, elaborat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
5. Aquest projecte de Pla de Cabals de Manteniment el
considerem mediambientalment impresentable, prova de lo
qual es que les al·legacions presentades al Departament de
Medi Ambient i Habitatge, per part d’aquesta Federació
Catalana de Pesca han estat assumides per la Associació
d’Entitats Ecologistes de Catalunya i la Coordinadors de
Entitats de protecció

6. Per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge no
observem cap voluntat de resoldre aquesta situació: Les
denuncies que per part d’aquesta Federació han estat
presentades durant el 2004, ni tan sols han estat contestades,
ni tampoc s’ha endegat cap actuació front els requeriments
realitzats per conèixer situacions concretes d’abocaments,
mortaldats de peixos, funcionament de depuradores
públiques, extraccions d’àrids en zones protegides, sol.licituds
de valoracions sobre afectacions a les poblacions de peixos i
als ecosistemes malmesos, actuacions administratives o
judicials realitzades, restauracions d’ecosistemes i trams
afectats, estudiï les causes de les davallades i/o desaparicions
de peixos, etc. En definitiva complir amb la seva obligació de
fer acomplir la legalitat vigent i atendre a les demandes dels
ciutadans.
En virtut de tot això, aquesta Federació Catalana considera
necessari traslladar al Síndic de Greuges aquesta situació, tot
sol·licitant-li:
1. Endegui les actuacions que consideri convenients per tal de
preservar els drets dels pescadors esportius,
2. Es valorin les afectacions socials i econòmiques que la
impossibilitat de l’exercici el dret de pesca suposa,. Pel
col·lectiu de ciutadans que obtenen la Llicència Administrativa
de Pesca Recreativa, document d’obtenció obligatòria per
exercir la pesca esportiva a Catalunya.
3. Requereixi al Departament de Medi Ambient i Habitatge a
donar resposta a les demandes realitzades i a que compleixi
amb la seva obligació de fer acomplir la legalitat vigent amb
les conseqüències que dels incompliments d’aquesta obligació
puguin arribar a derivar-se.

